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Tirsdag den 2. september 2014 – kl. 10.30 – 18.30 
 
 
Kl. 10.30 
Anders Bondo Christensen: Goddag og rigtig hjertelig velkommen til kongres. 
Skal vi ikke lige give musikerne en ordentlig hånd? 
Acoustic Lounge har spillet for os herinde - os der kom tidligt, vi hørte det også ude i det foureren – 
tusind tak skal I have, det har været en stor fornøjelse. 
Nu har vi hørt musik fra andre, og nu skal vi selv i gang, fordi vi skal selvfølgelig starte – også denne 
kongres – med foreningssang. 
Så jeg vil bede jer om alle sammen at rejse jer op og synge med på foreningssangen. 
 
Der synges…. 
 
Tusind tak – tak til dig Henrik for musikken, vi møder dig igen i morgen, så tak skal du have! 
 
Ja, det her er en lille kongres, derfor har vi heller ikke beretning, vi har ikke en hel masse gæster, men vi 
har da nogle få gæster – udover de delegerede pensionister fra Fraktion 4, så er der nogle pensionister, 
der ikke kan holde sig væk, så har både vores tidligere sekretariatschef, vi har et tidligere 
hovedbestyrelsesmedlemmer, vi har sågar også vores tidligere chefredaktør med på denne her kongres. 
Når Thorkild er her - Thorkild Thejsen – så skyldes det blandt andet, at der foran jer på bordene ligger 
en bog – en bog som handler om os selv, som handler om Danmarks Lærerforenings historie. 
Det er jo i år folkeskolens 200 års jubilæum, det er måske ikke helt blevet fejret, som det kunne, fordi 
der er så meget andet, der har været i gang ude på skolerne, men det er også Danmarks Lærerforenings 
140 års fødselsdag. 
Så vi har jo været med i en rigtig stor del af folkeskolens historie – der har Danmarks Lærerforening 
været en del af det, derfor er lærerne en del af skolens historie, skolens er en del af lærernes historie, 
derfor synes jeg, det er rigtig dejligt, at vi også markerer jubilæet med, at vi får opdateret vores historie. 
Den hedder – som vi kan se – Lærernes kampe, kampen for skolen. 
Det er slet ikke en titel, som er specielt møntet på det, der skete i 2013, fordi det er – som sagt – en 
historisk opsummering af hvad der er sket i Danmarks Lærerforening de sidste 50 år. 
Der har været mange kampe, der har været kampe både mod diverse arbejdsgivere, men vi har også 
taget vores interne kampe, det er så prøvet at blive beskrevet i denne her bog. 
I vil også kunne se som alle os, der har været med i mange år ved, at vi jo ikke bare er en traditionel 
fagforening, som arbejder på nogle arbejdsvilkår, vi er også præget af en evig kamp for at lave god 
skole, lave god vejledning, sørge for at de områder, hvor vores medlemmer arbejder, fungerer så godt 
som muligt. 
Det er simpelthen en del af vores dna. 
I kan selvfølgelig ikke nå at læse denne bog her under kongressen, men som sagt så er Thorkild her, så I 
kan jo gå hen og gribe lidt fat i ham og høre, hvad det er, han har skrevet om. 
Vi er rigtig glade for, at vi kan præsentere bogen her på denne her kongres. 
Den kan i øvrigt også læses som e-bog inde på foreningens hjemmeside. 
 
 

Dagsordenens punkt 1: Mødets åbning og valg af dirigenter 
 
Rigtig velkommen til jer alle sammen – jeg vil med det samme gå over til det punkt, der handler om at 
få valgt dirigent, og så vil jeg lave en lidt mere samlet åbning af kongressen – efterfølgende. 
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Jeg havde nær sagt: Traditionen tro så vil hovedbestyrelsen foreslå, at dirigenter bliver John Vagn 
Nielsen og Helle Hjorth Bentz. 
Det er jo henholdsvis for Finansforbundet og FTF, hvor de har deres daglige gang. 
Jeg skal høre, om der er nogle, der har nogle andre og bedre forslag – det bliver svært! 
 
Det var der ikke, så er Helle og John valgt! 
 
10.37 
John Vagn Nielsen: Ja – Helle og jeg vil gerne sige tak for valget, vi har glædet os til at komme og høre 
jeres debatter og prøve på at styre jer igennem de her to dage, så vi ser frem til at få en god kongres. 
Det er vi også overbevist om, at vi nok skal få. 
Se jeg skal igennem lidt formalia til at starte med, vi skal ikke gøre det for langt, så kan komme i gang 
hurtigt, men vi skal lige have konstateret, hvorvidt kongressen er lovligt indvarslet i henhold til 
vedtægternes paragraf 20 stk. 1, så skal indkaldelsen ske 2 måneder før, der skal meddeles en foreløbig 
dagsorden, I har haft lejlighed til at se de forskellige ting, hvor annonceringen har været og set på 
datoer osv. – og kan se, at den frist den er overholdt. 
Der står så videre at paragraf 20, stk. 6, at den endelig dagsorden skal oplyses 3 uger før. 
Der har vi også kunnet konstatere, at den del af vedtægterne også er opfyldt. 
Så vi er af den opfattelse, at kongressen er lovligt indvarslet, jeg skal høre, om der er nogle, der har 
nogle bemærkninger til det? 
Det er ikke tilfældet, så er kongressen lovligt indvarslet. 
Det er sådan i forhold til beslutningsdygtigheden, der står i paragraf 21, stk. 2, at når kongressen er 
lovligt indvarslet, så er den også beslutningsdygtig. 
Er der bemærkninger til det? 
Så er kongressen beslutningsdygtig! 
I skal lige se lidt på dagsordenen, den kan I se i jeres mappe, der er 9 punkter på dagsordenen, vi er i 
gang med punkt 1. 
Jeg skal høre, om der er nogle, der har nogle bemærkninger til dagsordenen? 
Hvis ikke det er tilfældet, så vil jeg betragte dagsordenen som godkendt, vi vil tage den i den 
rækkefølge, den er. 
Jeg kan sige, når vi når frem til punkt 3, som er opstilling af krav til OK-forhandlingerne 2015, så har 
Hovedstyrelsen været inde at se vedtægterne besluttet at den del af kongressen skal være en lukket 
kongres – det vender vi tilbage til, når vi når frem til, når vi når frem til punktet. 
Så skal jeg sige lidt mere om, hvad det indebærer i praksis. 
 
Det var dagsordenen. 
Så har I fået udsendt en tidsplan også, der vil jeg sige, at I jo kan se på tidsplanen, at der er mulighed 
for, at vi skal have et møde i aften også, så vi – som dirigenter – er fuldt opmærksomme på, at I nok 
hellere vil arbejde i morgen eftermiddag end i aften, men vi godt nå lidt ind i kongressen, før vi ligesom 
tager stilling til, hvad vi egentlig skal have i aftenmødet, men vi skal nok love jer, når vi holder en 
kaffepause i eftermiddag omkring kl. 16, så tager vi stilling til, hvorvidt vi skal have møde i aften. 
Det er også sådan for, at vi er helt bevidste om, at vi måske allerede nu har lavet nogle reservationer og 
også noget – så hvis vi rykker den sådan lidt længere end kl. 18, så kan det være en mulighed, men det 
bliver altså ikke meget meget langt, for det er nogle ting, der skal klares logistisk det her. 
Men lad os vende tilbage til det, når vi når derhen ad engang i eftermiddag. 
Så skal jeg bede jer om, at sætte jeres mobiltelefoner på lydløs eller lukke dem – ellers vil vi jo kunne 
høre det alle sammen. 
 
 



 4 

Dagsordenens punkt 2: Forretningsorden 
 
Vi har et dagsordenspunkt, der hedder Forretningsordenen – det kan I se på fanebladet, der hedder nr. 
B, Forretningsordenen ligner i øvrigt den, vi har brugt tidligere, vi skal have den godkendt. 
Jeg skal høre, om der er nogle, der har bemærkninger til Forretningsordenen? 
Det ser ikke ud til at være tilfældet. 
Så vil jeg tillade mig at betragte Forretningsordenen som godkendt. 
Så har jeg lovet lige at give et par enkelte praktiske bemærkninger. 
I har fået omdelt en vejledning – i forhold til det sidste indleverede forslag og ændringsforslag, de må I 
meget gerne læse, der kan I se, hvordan I også kan bruge e-mail. 
Jeg kan ikke stå og læse det op her, vi har fået det før, der er nogle, der er her første gang, men de kan 
så læse i den vejledning. 
Ellers vil jeg sige, at om forslagene, at det vil være sådan, at når der fremsættes et forslag, når vi så får 
det uddelt, så vil det også være tilgængeligt på hjemmesiden – og tilstræbe at de er tilgængelige samtidig 
med uddelingen, det er altså noget, vi vil tilstræbe. 
Så vil jeg også sige, at når et forslag er vedtaget, så har vi tidligere delt det om – vi gjorde det ikke sidste 
gang – det vil vi ikke gøre denne gang - for også at spare lidt på papirerne - men også at der kan I se de 
vedtagne forslag inde på hjemmesiden under de relevante dagsordenspunkter. 
Endelig vil jeg henlede jeres opmærksom på, at hovedstyrelsen jo har lagt op til, at der ikke skal bruges 
resolutioner i samme omfang, som det er sket tidligere, der er ikke nogle konkrete forslag fra 
hovedstyrelsen selv. 
Så det er en appel, jeg vil lade gå videre – det er også derfor, jeg har sagt til jer tidligere; vi vil 
selvfølgelig håndtere eventuelle resolutioner, som vi plejer, men hermed er denne her appel jo også 
givet videre til jer. 
Det var de praktiske ting, vi skulle igennem, som Anders så sagde; så er det tanken, inden vi går 
igennem de enkelte dagsordenspunkter, hvor vi skal starte med punkt 3. Så vil Anders gerne lave sådan 
lidt mere politisk indledning til hele kongressen – det får Anders lov til nu. Vær så god! 
 
10.49 
Anders Bondo Christensen: Ja, tak for det, jeg vil lige supplere Johns bemærkninger og resolutioner 
med at sige at, vi fra hovedstyrelsens side vi følge op på 2 af punkterne – det er i hvert fald vores plan – 
punktet omkring overenskomst med henvendelse til beskæftigelsesministeren og punktet omkring 
reformer med en henvendelse til statsministeren, for at samle nogle af de vigtige signaler som vi også 
skal sende på denne her kongres selvfølgelig. 
Her i weekenden sendte vi et medlemsbrev ud, jeg skrev i starten af brevet; når vi i næste uge holder 
kongres, vil din og dine kollegers arbejdssituation være omdrejningspunkt! 
Det er derfor, vi mødes i dag, det er for at prøve at drøfte; hvordan kan vi samlet som forening støtte 
medlemmerne uanset hvor de arbejder henne, uanset om de er lærere eller ledere, 
børnehaveklasseledere i det arbejde de har ude på deres arbejdsplads, på skoler, på institutioner på unge 
centre eller hvor de nu arbejder? 
Jeg er dybt imponeret over, at lærerne er startet dette her skoleår op med det engagement, som vi har 
oplevet. 
Jeg havde ganske vist annonceret det på forhånd, jeg havde adskillige gange sagt til pressen; jeg er sikker 
på, at når læreren står inde i klasselokalet, så vil læreren gøre alt, hvad han eller hun kan for at give 
eleverne den aller bedste undervisning! 
Det har jeg til fulde oplevet, at det har lærerne levet op til, det synes jeg er helt imponerende flot. 
Jeg bor selv i nærheden af et slagteri i Ans, jeg har ofte oplevet, at hvis knivene ikke var skarpe, så gik 
slagteriarbejderne hjem, for det ville de ikke finde sig i. 
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Når jeg tænker på, hvordan lærerne bare er mødt op – nogle steder så har der været mere eller mindre 
kaotiske tilstande, fordi kommunen ikke havde fået sørget for arbejdspladser osv., men de har bare 
kæmpet på med krum hals, for at give eleverne god undervisning. 
De kræver de alt mulig ros for. 
Vi skal have fokus på medlemmers muligheder for at løse deres opgave. 
Vi skal have fokus på vores medlemmers arbejdsmiljø, fordi det er vigtigt, hvis der skal være 
engagerede dygtige lærere og ledere, at der så er et godt arbejdsmiljø. 
Når vi skal det, så er det selvfølgelig også, fordi det har rigtig stor betydning for den undervisning, som 
eleverne får. 
Det skal være attraktivt, at være lærer og leder, det skal vi have fokus på, at de skal have. 
Derfor så er den røde tråd igennem alle kongressens punkter stort set – vi har også et punkt omkring 
organisatoriske forhold, der måske falder lidt udenfor – men ellers er den røde tråd; hvordan styrker vi 
læreres og lederes muligheder, hvordan gør vi det attraktivt at være lærer og leder? 
Det vil jeg godt prøve – at ligesom at tegne den røde tråd. 
Jeg skriver også i min afslutning af det her brev; 
Jeg erkender at udfordringen er stor, men så meget desto mere er der brug for, at vi ligger kræfterne 
sammen for at løse det. 
Det er i virkeligheden derfor, vi er mødtes i dag. Det er for at sige; hvordan kan vi ligge kræfterne 
sammen - lokalt, centralt – for at løse den udfordring, der står. 
Der er ingen af os der har en eller anden patent løsning, hvor vi siger; vi gør bare sådan, og så har vi 
løst det! 
Vi står med en stor udfordring, men den er vi også parate til at løfte. 
Vi har hørt rigtig mange gange, at nu skal vi se fremad. Det vil jeg bare sige, at det har vi gjort siden 26. 
april 2013. Der så vi straks fremad. 
Nu stod vi med en helt ny udfordring foran os – hvordan tackler vi den? 
Vi har banket på os kommunerne for at drøfte om, vi i fællesskab kan skabe nogle fornuftige rammer i 
forhold til den situation, vi står i. 
Vi har uddannet tillidsrepræsentanter, vi har afholdt lyttemøder, vi har sendt vejledninger og 
anbefalinger ud til alle arbejdspladser. 
Ja, nogle vil give udtryk for, at de enkelte initiativer måske på et tidspunkt var lidt overvældende, og det 
var svært at skabe overblik over de ting, vi fik sendt ud. 
Vi kunne også godt have ønsket os, at arbejdsgiverne måske – i lidt større omfang – havde et fremad. 
Det var deres eget ønske, den situation vi står i. Det var dem, der ønskede de regler, som lærerne nu 
arbejder under. De har haft halvandet år til at gennemføre det. 
Det er jo ikke noget, kommunerne sådan lige pludselig bliver pålagt med en uges eller få måneders 
varsel. 
Nej, de har haft masser af tid. 
Hvis de nu havde kigget lidt fremad, så kunne det være, vi havde stået i en situation, hvor ikke tusindvis 
af lærere ikke havde haft en arbejdsplads.  
Altså det er jo helt utroligt. 
KL’s formand sagde i TV 2 NEWS; lærerne ledte efter et hår i suppen! 
Der er mere tale om en paryk end?? Skulle jeg hilse og sige. 
Vi kigger fremad, og vores fokus er rettet mod lærers og lederes muligheder for at løse den opgave, de 
har. 
Det handler ikke kun om folkeskolelov, om lov 409. Vi har medlemmer, der arbejder på andre 
områder, der bestemt også har deres udfordringer. 
Eksempelvis hele vejledningsområdet – en tor vejledningsreform blev vedtaget, nu skal man så 
finansiere ungepakke 2 gennem den vejledningsreform, der fulgte i kølvandet på EUD-reformen. 
Begrebet fokuseret vejledning er blevet introduceret, det betyder i virkeligheden, at man skal fokusere 
vejledningen mod de 20 %, der har mest behov. Det kan jo lyde meget fornuftigt, men hvordan hænger 
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det lige sammen med, at der har været en stor politisk dagsorden om, at man gerne vil have flere unge 
til at vælge en erhvervsuddannelse frem for en gymnasial uddannelse? 
Det er jo netop ikke de 20 %, som vælger den gymnasiale uddannelse, som man nu fokuserer 
vejledningen på. 
Derfor er det endnu et eksempel på, at vi får nogle politiske reformer med en målsætning, men de 
vilkår, der er for at gennemføre de politiske reformer – i virkeligheden modarbejder den målsætning der 
er. 
Vi har hele inklusionsdagsordnen som jo er præget af det samme, en rigtig fornuftig målsætning om at 
børn, der kan rummes i normal undervisning skal rummes i normal undervisning, men man ændrer 
bare ikke hverdagen ude i skolerne ved at lave en lov, man ændrer hverdagen ude i skolerne ved at have 
fokus på læreres og lederes muligheder for at løfte den. 
Der hvor der er en rød tråd – det vi skal diskutere også – hvordan får vi politikerne, både lokalt og 
centralt til at tage ansvar for at de reformer som de vedtager, rent faktisk også kan føres ud i livet? 
Det her med bare at skubbe aben ud til lærerne og især til lederne, det er altså ikke svaret på det 
spørgsmål. 
Vi har nogle eksempler på det her i den sidste tid Rikke fra Ålholmskolen sendte, som bekendt, et brev 
til Danmarks Lærerforening til KL og til flere regeringsmedlemmer, hvor hun beskrev sådan en hel 
konkret situation med, at hun flere gange i løbet af de første uger havde stået inde i klasselokalet uden 
at have haft nogle som helst mulighed for at forberede den undervisning, som hun nu skulle 
gennemføre. 
Rikke siger; jeg har 12 års erfaring, selvfølgelig kan jeg klare en time uden at være forberedt, men jeg 
kunne da have fået så meget mere ud af min undervisning, hvis jeg havde været forberedt. 
Altså et professionelt engageret indspark i, at vi må have nogle rammer, som gør, at vi kan give eleverne 
den bedste undervisning. 
Svaret fra KL – det lød blandt andet, nu citerer jeg 
Det er rigtigt, at lærerne i gennemsnit skal undervise to timer mere om ugen, den endelige 
sammensætning af opgaverne fastlægges af ledelsen efter dialog med den enkelte lærer ud fra en 
vurdering af fag, lærerens kompetence og erfaring, elevsammensætning m.m.! 
Jeg lader den lige stå et øjeblik, så kan I tænke tilbage på de skoler, I kender og se, hvordan passer det 
sammen med den virkelighed. 
Undervisningsministeren svarer på regeringens - repræsentanternes vegne følgende; både 
folkeskolereformen og arbejdstidsreglerne bidrager til at skabe nogle bedre rammer for at skolerne kan 
give eleverne en undervisning, der gør alle elever dygtigere. Elevernes læring er i centrum for skolernes 
arbejde, hvor tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver – herunder planlægning – gennemføres og efter 
undervisning er et fælles anliggende på skolens ledelse, lærere, pædagoger og øvrige medarbejdere! 
Altså – jeg har snakket med Rikke, for hende er det et ikke svar, det giver ingen mening i forhold til den 
fremstilling af de udfordringer, hun står med, som hun sendte til regeringen, KL og Danmarks 
Lærerforening. 
Det er vigtigt, at vi prøver at få et fælles billede af – hvad er situationen? 
Vi har jo set det i forhold til inklusions dagsordenen, vi har set, hvordan – jo længere man kommer væk 
fra klasselokalet, jo bedre lykkes inklusionens øjensynligt. 
Hvis vi spørger de kommunale forvaltninger, så går det forrygende godt. 
Hvis vi spørger skolelederne, går det ikke helt så godt. 
Hvis vi spørger forældre og lærere, så er det store udfordringer. 
Der er ingen, der er tjent med, at vi ikke har et fælles billede, hvis vi skal kunne lykkes med de opgaver, 
vi har, så er det helt afgørende, at vi får et fælles billede, så vi også kan tage et fælles ansvar for at få det 
løst. 
Derfor er en systematisk opsamling af situationen på de forskellige arbejdspladser og på den måde 
skabe et fælles billede - det er altså i alles interesse. 
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Det handler i høj grad også om lærernes arbejdsmiljø, det handler om, at det skal være attraktivt at være 
lærer, som jeg sagde i min indledning, fordi hvis der ikke er et ordentligt arbejdsmiljø, så leverer vi 
heller ikke det, vi gerne vil. 
Derfor er det vigtigt, at vi har arbejdsmiljøet i fokus. 
Så er det altså også vigtigt, at vi er opmærksomme på, at der er nogle områder, der har været ude af 
fokus. 
Hvis vi nu tager et område som specialundervisningen af unge og voksne, så er det ikke det, der har 
været debatteret, det er ikke det, der har været store debatter i deadline og TV 2 NEWS omkring, men 
vi har jo tilbagemeldinger på, at man i stigende grad oplever, at det der sker, det bliver mere og mere 
pasning og mindre og mindre undervisning, fordi institutionerne de skal levere ydelsen bliver presset 
mere og mere. Vi har meldinger om at den ekspertise, som før var samlet på voksen specialskolerne, at 
den bliver stille og roligt udhulet, fordi man har et system, hvor kommunerne tilkøber en ydelse, derfor 
er der stor usikkerhed om, hvorvidt man overhovedet har brug for medarbejderne i en længere periode 
fremover. 
Det bliver vi altså nødt til at gøre noget ved. 
Jeg ved godt, at det er konkurrence staten, der er det nye store mantra, og uddannelse er blevet noget, 
der har betydning for om, det giver plus på bundlinjen i det store nationaløkonomiske regnskab. 
Jeg erkender fuldstændig, at noget af den undervisning der bliver foretaget på voksnes 
specialundervisnings skolerne, det giver ikke nødvendigvis plus på bundlinjen, men det er helt 
nødvendigt, hvis de pågældende mennesker skal have et menneskeværdigt liv. Det bliver vi altså også 
nødt til at bringe ind i diskussionen. 
Når vi på denne her kongres skal formulere ok krav, så handler det selvfølgelig også om, hvordan får vi 
skabt nogle gode rammer omkring det arbejde, vi udfører? 
Også her gælder om at få skabt nogle rammer, så det er attraktivt at være lærer og leder. 
Faktisk for få år siden så var det hoveddagsordnen for KL, hvordan gør vi det attraktivt at være ansat i 
den offentlige sektor, i den kommunale sektor? 
Det bliver vi nødt til at kunne drøfte igen. 
I forbindelse med opstilling af OK krav så er det værd lige at dvæle en lille smule ved situationen i 
Norge. 
I går indgik man en aftale i Norge – stort tillykke til vores norske kolleger med det! 
Situationen i Norge er afgørende forskellig fra situationen i Danmark. Der er ingen tvivl om at vores 
norske kolleger, vores norske søsterorganisation i høj grad havde frygtet, at man ville have kørt frem, 
som man gjorde i Danmark. 
Det gjorde man ikke, der var nogen væsensforskelle på situationen i Norge og i Danmark, det ene var 
den politiske indblanding. 
I Danmark var det jo åbenlyst, at man inden forhandlingerne overhovedet var gået i gang havde lovet at 
et politisk indgreb ville tilgodese arbejdsgiverne. 
Det gjorde Stortinget i Norge ikke. 
En anden oplagt forskel var, at arbejdsgiverne fraskrev sig lockout retten, fordi de sagde; det ikke er 
vejen til at skabe et fornuftigt resultat! 
En afgørende forskel på det, det er blevet i Danmark. 
Så tror jeg bestemt også, at det der skete i Danmark har betydning for situationen i Norge. 
Jeg kan godt se, at den måde at lave regler på det er ikke noget, der fremmer engagement og 
begejstring, som er så vigtig i den daglige undervisning. 
Vi skal diskutere, hvordan vi kommer videre i forhold til vores overenskomstforhandlinger. Det 
handler selvfølgelig også om en ordentlig lønudvikling. 
Den offentlige sektor skal være attraktiv. Det nytter ikke noget, vi gør den offentlige sektor til et 
sekunda arbejde. 
Vi skal også diskutere, hvordan skal lønnen udmøntes? 
Der er stadig stigende kræfter, der mener, at konkurrence - medarbejderne indbyrdes – er med til at 
fremme effektiviteten. 
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Det kan man læse noget om i Produktivitetskommissionens store rapport, vi har bare nogen helt andre 
erfaringer. 
Hvordan sikrer vi, at vi får et lønsystem, der også understøtter det gode arbejde? 
Så har vi en grundliggende udfordring, vi står med i den første forhandling her efter 2013, det er 
selvfølgelig – er der en grundliggende respekt for det danske aftalesystem? 
Det bliver næsten italesat som om, at aftaler er et problem i forhold til at lave en effektiv offentlig 
sektor. 
Min påstand er, at det er det stikmodsatte. De rigtige - de gode aftaler er i virkeligheden understøttende 
for en effektiv offentlig sektor. 
Det er ikke noget tilfælde, at de nordiske lande har den mest effektive offentlige sektor i hele verden, 
det skyldes i høj grad, det vi kalder den nordiske forhandlingsmodel, hvor vi går ind i fællesskab og 
tager ansvar. 
Så når vi skal snakke om, hvordan vi skaber gode rammer omkring lærerarbejdet, så er hele 
aftalesystemet og et forsvar for aftalesystemet selvfølgelig helt afgørende - også tillidsrepræsentanters 
rolle. 
De signaler der kom fra KL i kølvandet på lovindgrebet kunne jo nærmest forstås som om at 
tillidsrepræsentanterne er et problem.  
Det er jo helt forkert. Tillidsrepræsentanterne er selvfølgelig nogen, der går ind og forsvarer 
overenskomsten, læreroverenskomsten, men samtidig spiller tillidsrepræsentanterne jo en afgørende 
rolle i den forandringsproces, hvis den skal foregå på en fornuftig måde på den enkelte skole. 
Der står meget på spil her – ikke kun for os, men jeg synes for hele det danske samfund. 
Jeg har den oplevelse, at den danske aftalemodel i virkeligheden er den allerstørste styrke, vi har, når vi 
snakker om den globale konkurrence. 
Det at parterne i fællesskab tager ansvar for at løse nogen af de udfordringer, vi står overfor, er noget 
helt unikt i de nordiske lande, det skal vi forsvare alt det, vi overhovedet kan. 
Så dukker der et programpunkt op, der hedder mission og vision. 
Jeg kan da godt forstå, der er nogen, der har sagt; ej hold nu op! Nu skal vi ikke sidde og snakke om 
sådan noget højtravende noget som mission og vision, de står med udfordringer til op over begge ører, 
skulle vi ikke lige prøve at sørge for, at lærerne de får noget forberedelsestid og noget 
sammenhængende forberedelsestid og alle de andre helt konkrete udfordringer, som lærerne møder i 
deres daglige arbejde! 
Men lige præcis i den situation giver det rigtig god mening også at prøve at få fortalt – hvad er det for 
en overligger, vi arbejder hen imod? 
Fordi når man står med konkrete udfordringer til op over begge ører, så kan det være svært at have det 
lange lys – hvor er det i virkeligheden vi skal hen ad, med det vi arbejder med? 
Det vi gerne vil præsentere her på kongressen, det er hovedbestyrelsens bud på, hvordan sådan en 
mission og vision kan se ud. 
Der er ikke tale om, at vi laver en ny politik, men der er tale om, at vi prøver at beskrive på en 
forholdsvis enkelt form - hvad er det, der er den overordnede målsætning med det arbejde, vi laver? 
Udover at det skal give os det lange perspektiv i en broget arbejdssituation, som vi alle sammen står i 
nu. Så er det også vores håb, at det kan være med til at sikre, at med det fælles perspektiv, der ligger i 
missionen og visionen, så er der også bedre muligheder for, at de enkelte elementer af organisationen 
kan arbejde mere proaktivt i stedet for reaktivt. 
Vi mener, at det kan være et vigtigt redskab f.eks. i vores sekretariat, at sekretariatet ikke bare behøver 
sidde og vente på, at der bliver formuleret opgaver fra hovedstyrelsen, men at man ud fra denne her 
mission og vision også som sekretariatsmedarbejder, som afdeling i sekretariatet i højere grad kan byde 
ind på; hvordan kan vi se, at vi kan forfølge missionen og visionen og de målsætninger, vi har 
formuleret? 
Vi vil rigtig drøfte det med jer i den kommende tid, om det også giver mening i forhold til jeres arbejde 
ude i kredsen. 
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Vi vil gerne præsentere det her for tillidsrepræsentanterne på de kommende TR kurser, så 
tillidsrepræsentanterne også får denne her fælles målsætning for vores arbejde. 
Så er læreruddannelsen kommet på dagsordenen, det er jo de lærerstuderende, der har sat det på, og det 
er et rigtig flot stykke arbejde LL har lavet, det er et eksempel på, at demokratiet i Danmarks 
Lærerforening er levende. Jeg er fuld af beundring også for den indsats, som LL har lavet i forhold til at 
starte debatten forud for kongressen. 
Læreruddannelsen handler jo i høj grad også om lærernes arbejdssituation. 
Det at vi har de nødvendige kompetencer, det at vi har en uddannelse, der skaber den nødvendige 
respekt omkring lærerarbejdet betyder rigtig meget. 
Hvis vi kigger på den udvikling vi har været igennem, hvor vi i stigende omfang har set, at man fra 
politisk side lovgiver om, hvordan lærerne skal arbejde. Så har det selvfølgelig noget at gøre med, 
hvilken respekt står der omkring den uddannelse, det arbejde lærerne udfører.  
Derfor er det helt afgørende, at vi også har fokus på læreruddannelsen. 
Tillid og respekt omkring lærerprofessionen hænger også sammen med vores uddannelse. 
Vi glæder os til den diskussion, som LL rejser på denne her kongres. 
Så kan vi selvfølgelig ikke forlade denne her kongres, uden at have sat et punkt omkring reformer på. 
Jeg har været inde og kommentere på det allerede. 
Jeg har sagt mange gange - f.eks. omkring folkeskolereformen – nu er folkeskolereformen vedtaget, det 
er ingen grund til at diskutere det, nu må vi i fællesskab holde fokus på, hvordan kan skolerne så lykkes 
med den reform. 
Det er altså helt afgørende, at politikerne går ind og tager et medansvar her og som sagt ikke bare 
skubber ansvaret ud til nogen ledere, der står med nogle rammer, der ikke når sammen i forhold til de 
udfordringer, som skolen har. 
Det er her, jeg endnu engang vil fremhæve betydningen af, at vi får et fælles retvisende billede af, hvad 
er situationen derude? 
Det nytter altså ikke noget, at vi taler i øst og vest, fordi så finder vi aldrig den fællesnævner, der skal til 
for at vi tager det ansvar for, at skolen kan lykkes med opgaven. 
De udfordringer som vi står overfor, dem kan vi selvfølgelig ikke løse her på kongressen. 
Vi kan stadigvæk prale af, at være medlemmer af Danmarks Lærerforening. 
Jeg er helt sikker på, at skal vi løse de her udfordringer, så får vi høj grad brug for at aktivere 
medlemmerne, men det vi kan her på kongressen, det er at prøve at skabe fællesretning for, hvad gør vi 
i det videre arbejde. 
Som sagt så skriver som afslutning i mit medlemsbrev; jeg erkender at udfordringen er stor, men så 
meget desto mere er der brug for, at vi ligger kræfterne sammen for at løse dem! 
Det synes jeg, skal være vores fælles mål, at når vi forlader kongressen i morgen, så føler vi, at vi står 
bedre rustet til i fællesskab at tage fat i de udfordringer, som vores medlemmer står midt i ude i 
dagligdagen. 
Kan vi lykkes med det, så har denne her kongres optjent sit formål. 
Tak skal I have! 
 
11.10 
John Vagn Nielsen: Ja tak – det var så indledningen – om ikke så lang tid skal vi i gang med punkt 3, 
som er opstilling af krav til OK forhandlingerne 2015. 
Som jeg sagde i min indledning, så er det sådan, at hovedstyrelsen har besluttet at det her punkt skal 
behandles på en lukket kongres. 
Det vil indebære, at det kun kan overværes – udover de delegerede – af kredsstyrelsens medlemmer, 
suppleanter for kongresdelegerede, sagsbehandlende for foreningens centralt og i de lokale kredse samt 
de til foreningen knyttede undervisere ved foreningens uddannelser, så vi er nødt til at holde et lille 
break, hvor vi lige skal have styr på den del. 
Jeg vil bede de delegerede om at blive i salen af praktiske årsager. 
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Så vil jeg gerne bede dem, der er på tilhørerpladserne om, at gå ud af salen. Så vil det være sådan, at jer 
der kan være herinde og deltage i den lukkede kongres I skal så igennem sådan en adgangskontrol, der 
vil være ved bordet udenfor, hvor I skal forevise legitimation, så vil I altså kunne komme ind igen. 
Jeg skal også bede eventuelle journalister og fotografer, som er her i salen, om at vælge at forlade salen 
og så vende tilbage, når vi åbner kongressen på et senere tidspunkt. 
Så vi suspenderer kongressen i 10-15 minutter, så når det er overstået, så er vi klar til at gå i gang med 
punkt nr. 3. 
 

 

Dagsordenens punkt 3: Opstilling af krav til OK-forhandlingerne 2015 
Lukket kongres. 
 

Dagsordenens punkt 4: Videreudvikling af foreningens strategi i lyset af 
Lov 409 
 
16.20 
John Vagn Nielsen: Så kan jeg lige gentage, hvad Helle sagde, inden vi holdt pause, at vi har besluttet, at 
der ikke bliver behov for at holde møde i aften. 
Det vil sige, at nu kører vi videre, vi kører videre til kl. 18, hvorvidt den bliver et kvarter over, det skal 
jeg ikke udelukke, det vil jo afhænge af, hvor vi nu er henne i dagsordenen og i talerække osv.. 
Vi er nået til dagsordenens punkt 4, som hedder; 
Videreudvikling af foreningens strategi i lyset af Lov 409. 
I har fået udsendt lidt papirer på det, vi skal have et oplæg på det, og det er Gordon. 
Vær så god Gordon! 
Gordon: På kongressen sidste år – den ordinære kongres i 2013 der drøftede vi den fremtidige strategi i 
forhold til Lov 409. 
Der var situationen mere ny, end den er nu. Vi har nu nogle erfaringer, vi har et andet ståsted, end vi 
havde dengang, tingene har udviklet sig, men vi slog fast, at vi dels ville gå efter at indgå aftaler i 
kommunerne og på skolerne, hvor det viste sig at være muligt. 
I forbindelse med de aftaleforhandlinger lokalt så er kredsene forpligtet til at tage kontakt med 
hovedforeningen – altså med henblik på sparring og vurdering. 
Det har virket fornuftigt, der er indgået aftaler, fælles forståelser eller lignende i 34 kommuner og på et 
mindre antal kommunale og statslige skoler. 
Nu kan man jo vurdere omfanget af aftaler på forskellige måder, men det ligger højere, end jeg havde 
forventet, vil jeg gerne sige, men det er jo stadigvæk langt hovedparten af kommuner og skoler, som 
arbejder ud fra den rene lovgivning. 
Så er der også forskel på de aftaler og fælles forståelser, der er indgået – nogen har et stort omfang, 
andre har et mindre omfang. 
Dem der har et mindre omfang, der vil der være en væsentlig grad af Lov 409’s bestemmelser tilbage. 
Foreningens strategi har været – som det også blev drøftet på sidste års kongres – at medlemmerne, der 
hvor man arbejdede efter den rene udgave af Lov 409, de skulle hjælpes og bakkes op i at arbejde under 
de arbejdstidsregler, der er i Lov 409. 
Til det formål har vi udsendt rigtig mange ting til kredsene og til tillidsrepræsentanterne. 
Diverse materialer i form af politik papirer, vejledninger, informationer og anvisninger, samtaler og 
andre guides, der skulle tjene det formål, at vi – på alle niveauer i foreningen – står så godt rustet i 
arbejdet med Lov 409, som muligt. 
Vi har i et par omgange spurgt kredsformændene på kredsformandsmøderne – har I brug for mere 
materiale? 
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Kredsformændene har sagt, at nu må I godt holde lidt igen med materialet. 
En i min afdeling gjorde sig den ulejlighed og prøve at samle i et chartek alt det materiale i papirform, 
som vi havde sendt ud, det var en stor stak. 
På det seneste kredsformandsmøde var der i hvert fald en del af kredsformændene, der kom med den 
melding; nu skal vi altså også give os tid til at arbejde med alt det, der er sendt ud, der skal være en lokal 
opfølgning i forhold til Lov 409! 
Det skal vi også centralt. 
Vi kan konstatere, at mange medlemmer arbejder under nogle vilkår, der ikke er i nærheden af at bakke 
op om en professionel opgaveløsning. 
Det er frustrerende, og det slider på den enkelte. 
Vi skal tage vores udgangspunkt i de konkrete arbejdssituationer, som medlemmerne befinder sig i, 
men der er store forskelle – både i den aktuelle arbejdssituation og i den måde den enkelte tackler det 
på – det er en stor udfordring, fordi det hele tiden skal vurdere omfanget og karakteren af de forskellige 
initiativer, vi tager. 
Det er en udfordring for alle dele af foreningen. 
Nu er skolerne og lærerne så i gang med at arbejde under vidt forskellige forhold. 
På langt de fleste skoler, der er der simpelthen for få til at løfte opgaven. 
Når man endte på den måde, som Maria gjorde opmærksom på ved seneste punkt. 
Det er jo ikke fordi, man har for lidt arbejdstid, men der er for mange opgaver i den arbejdstid, man 
har. 
Arbejdet er i gang i kredsene med at følge op på det, man lokalt skønner, det er vigtigst at følge op på. 
Det vil dokumentere og vise virkeligheden. Vi skal konkret have fulgt op på, hvad der sker med 
undervisningstimetallet, med forberedelsen, med lærerens tid til at kunne løse opgaven kvalificeret. 
Det vil vi så arbejde med kredsene på, at følge op på de lokale aftaler, der er indgået. 
Noget af det vil måske komme til at foregå i OK regi sammen med arbejdsgiverne, jævnfør vores sidste 
punkt. 
Vi vil både lave kvantitative undersøgelser, men det er også helt nødvendigt at finde frem til flere Rikke 
Sørensen’er – hende der optrådte i tv spot på TV 2 NEWS og som helt – ja nøgternt og ærligt og 
realistisk og troværdigt – redegør for den arbejdssituation, hun står i. 
Der findes mange Rikker – dem skal vi have fat i, der fortæller deres konkrete historier, og det arbejde 
er i gang. 
I det notat der er sendt ud til jer i forbindelse med det her punkt, det hedder D1.1, der har vi dels gjort 
en status over, hvor er vi henne nu? Hvor langt er vi med arbejdet? 
Vi har også prøvet at beskrive nogle nye platforme at stå på, når vi skal videre. 
Vi har dels skitseret, hvad er det for nogle målsætninger, vi ønsker at arbejde efter? 
Men vi prøver også at skitsere nogle arbejdsfelter, vi gerne vil tage fat på. 
De er bagest i notatet, der er der oplistet en række arbejdsfelter og en række ideer til, hvordan de kunne 
udmøntes. 
Det er Hovedstyrelsens opgave at udmønte de målsætninger fra D1, altså vedtagelsen gennem de 
konkrete arbejdsfelter, der tegner sig i notatet side 6 og 7. 
Det er en opgave for Hovedstyrelsen løbende at vurdere, hvilke initiativer og handlinger, der skal sættes 
i værk. 
Også at sørge for en dialog om initiativerne, eksempelvis på kredsformandsmøder og i andre 
sammenhænge. 
Det vil også være et vigtigt princip at arbejde på fremadrettet, at vi skal opgradere, og vi skal forfine den 
dialog, vi har med hinanden, fordi det kun er i fællesskab, vi kan løfte den opgave, vi står i. 
Vi vil meget gerne have bemærkninger til notatet, hvis der eksempelvis mangler noget. 
Jeg er allerede blevet gjort opmærksom på, at i de arbejdsfelter vi har beskrevet på side 6 og 7, at der 
mangler altså noget om TR’s vilkår og ikke mindst noget om, hvordan vi kan få faglig klub i spil. 
Hvordan TR kan få faglig klub i spil på den enkelte arbejdsplads. 
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Fordi TR’s vilkår for at udføre sit arbejde bliver væsentligt forringet, men mulighederne i en faglig klub 
er efter alt at dømme også vanskeliggjort, og arbejdet i en faglig klub er vanskeliggjort, fordi der ikke er 
et overskud, og fordi man tidsmæssigt har lagt en lang arbejdsdag og den måde, som arbejdet bliver 
tilrettelagt på. 
Det andet som - nogen har givet udtryk for - mangler i notatet, det er noget om skoleledelse. 
Vi har jo formuleret 7 bud på en god skoleledelse, som vi har offentliggjort for 14 dage siden. 
Der er rigtig gode retninger i, hvad vi gerne vil med skoleledelse, hvad der er vigtigt i skoleledelse og 
den måde, vi ser udviklingen af skoleledelse på. 
Det skal vi også bruge ind i det strategiske arbejde, der er nogle muligheder i det, det tager vi også med 
ind i vores videre strategiske arbejde, vi er enige i begge de her dele, og det vil indgå i listen af 
arbejdsfelter fremadrettet. 
Hovedlinjerne i vores strategi med Lov 409 i det forløbne år, det har altså været todelt, både at gå efter 
aftaler, hvor det er muligt, og så støtte medlemmerne i at arbejder under Lov 409’s bestemmelser. 
Nu ligger vi op til at bygge videre med de 5 overordnede mål, der er formuleret i D1. 
Jeg kan godt komme med nogle kommentarer til de enkelte målsætninger. 
Det er et mål, at alle medlemsgrupper har mulighed for at løse arbejdsopgaverne kvalificeret. 
Mange medlemmer står lige nu, og har ikke den mulighed, det hænger ikke sammen. 
Det er her, vi har brug for at vise og dokumentere virkeligheden – både for at skabe fælles billeder på 
lærernes situation lige nu og selvfølgelig også for at tage den enkelte lærer alvorligt. 
Vi vil fortsat kæmpe for, at løn og arbejdsvilkår er reguleret i kollektive aftaler, det formulerer vi også, 
som en målsætning. 
Der vil også være tilfælde, hvor den økonomiske ramme bare ikke gør det muligt. 
Hvor vores mulighed for at tage ansvaret - i form af en aftale - bare ikke er til stede. 
Det vi får tilbudt i en aftale, det er simpelthen ikke godt nok. 
I baggrundsnotatet der argumenterer vi for, at aftaler ikke er barrierer for ledelsen, men netop skal og 
kan understøtte opgavevaretagelsen. Det kan bidrage til, at vi er med inde at tage et ansvar. 
Der skal være balance mellem medlemmernes professionelle forpligtelser og ressourcer. 
Den følelse, som mange lærere står med i dag, den bunder i, at den balance ikke er der. 
At det kunne blive så meget bedre, at kompromiserne er for voldsomme. Der er simpelthen for langt 
mellem ambition og realitet og for stor ubalance mellem opgaver og ressourcer. 
Vi fastholder, at argumentere ud fra et professionelt ståsted, ud fra hvad der gavner undervisningen. 
Vi mener også, at medlemmernes professionelle status på den måde højnes og anerkendes, men det skal 
forstærke vores argumenter for ordentlige arbejdsvilkår. De ting hænger sammen. 
Vi kører ikke bare ud ad en professionsretning, fordi det at kunne arbejde professionelt, det er arbejdet 
som en profession, men det er betinget af, at vi har nogle ordentlige vilkår, det får vi i den grad at se 
lige nu. 
Så er det at sikre sammenholdet, det er ikke kun et vigtigt mål, det er en hovedopgave for foreningen. 
At gå fra aftaler der forpligter på opgaven til en lov, der fastlægger præsterede arbejdstimer som 
lærerens værn. Det pres den enkelte sættes i, det vil i en lang periode blive håndteret forskelligt for 
medlemmer. 
Det er en vanskelig og afgørende tid, vi lever i. Medlemmerne skal opleve, at det er DLF og tæt på, at 
kollegerne er tæt på. 
De skal også opleve, at der er noget, der kan gøres, at vi netop ikke er magtesløse, og at de er med til at 
gøre noget. 
Derfor skal den her strategi udmøntes i samarbejde og i samspil mellem alle niveauer i foreningen, vi 
sætter retning her på kongressen. 
Hovedstyrelsen følger op og konkretiserer initiativerne. 
Vi sagde det også til hinanden på kongressen sidste år, at det er stadig en rigtig vigtig opgave, vi står 
med. 
Tak! 
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16.35 
John Vagn Nielsen: Tak til Gordon, der foreligger to kopier under punktet, det ene det er punkt D1 og 
det andet, det er D1.1, når vi engang har været igennem debatten og skal frem til at stemme, så er det 
altså forslag D1, som vi kommer til at stemme om, hvor D1.1 er et baggrundsnotat, hvor I selvfølgelig 
har mulighed for at komme med kommentarer og spørgsmål og nævne ting og sager, som måske 
mangler – Gordon har jo været inde på nogen ting, det vil selvfølgelig også blive kommenteret 
undervejs. 
Vi går i gang med talerrækken, den første der får ordet, det er Annemette Kesler Jensen – vær så god 
Annemette! 
Annemette: Tak – som Anders sagde i indledningen, så er vi jo samlet her for at sikre, at lærerne derude 
får de bedst mulige vilkår for at komme videre med det arbejde vi har. 
Som vi også her under punkt 4 skal diskutere, hvad er så den videre strategi? 
I den forbindelse vil jeg gerne sige lidt om ytringsfriheden, fordi ovenover alt det her med, hvordan vi 
kæmper for vores arbejdsforhold derude, så er jo ytringsfriheden og det at lærerne har mulighed for at 
ytre sig, når de oplever noget, der går imod vores professionalisme, når vi oplever nogle vilkår, der er 
fuldstændig tude tossede. 
Det må aldrig nogensinde blive sådan, at nogle lærere tænker; det tør vi ikke sige! 
Det tør vi simpelthen ikke fortælle åbenlyst, det vi oplever eller vores erfaringer! 
Så derfor er det her, som forening en af de absolut vigtigste områder, vi har at kæmpe for. 
Desværre så er der jo landet over flere steder, hvor der er folk, der giver udtryk for, at de ikke tør sige, 
hvad de egentlig oplever. De tør ikke komme med deres kritik. 
I Odense er der faktisk flere medarbejdergrupper, der i undersøgelser har sagt, at de holder sig tilbage, 
de overvejer, hvad de skal sige, inden de lige kommer frem med det, og hvor de skal sige det. 
Her i efteråret lavede vi - i Odense Lærerforening - en undersøgelse om ytringsfriheden, der viste det 
sig, der viste det sig, at over 50 % af lærerne følte at kommunen begrænsede deres muligheder for at 
ytre sig – altså over 50 %. 
Det synes vi jo selvfølgelig er fuldstændig uacceptabelt og fuldstændig udemokratisk. 
Vi har en skole og et samfund, der netop bygger på, at vi alle sammen kan tænke og tale frit. 
Så det her med at man føler, at man bliver klemt på ytringsfriheden, det bør jo ingen i det her land 
overhovedet kunne leve med. I øvrigt har man da også travlt med – både politisk og i 
embedsmandssystemet – at forsikre i skrift og tale, at det er der sandelig ikke noget om, vi har fuld 
ytringsfrihed, det står jo også i Grundloven, men det ændrer jo ikke på, at det også skal udmøntes i de 
konkrete handlinger, som ledelsen gør hver eneste dag, som sker ude på hver enkelt skole, på hver 
enkelt arbejdsplads. 
Så er det også fuldstændig i modstrid med det Odense Kommune siger og fuldstændig uacceptabelt, at 
vi i Odense oplevede her før ferien, at en lærer fik en tjenstlig advarsel for at komme med negative 
holdninger. 
En lærer, som i øvrigt havde været ansat på den samme skole i 34 år, uden tidligere at have hørt noget 
som helst om, at han skulle optræde forkert eller på nogen måde skulle have fået nogen som helst 
påmindelse om noget. 
En advarsel fra en fuldstændig nyansat leder, det kan vi under ingen omstændigheder acceptere, derfor 
mener vi også, at det er afgørende, at vi kæmper for, at man skal kunne ytre sig uden frygt for 
sanktioner, forestil jer hvad det kan betyde, hvad det er for et signal, det kan sende. 
Her er en lærer, der udtrykker negative holdninger, så kan du få en tjenstlig advarsel! 
Det kunne jo nemt risikere at have en disciplinerende adfærd, det burde der også være nogen, der i 
virkeligheden ønskede. 
Det gør vi selvfølgelig både lokalt og centralt i foreningen meget for og forfølger denne her sag og ser, 
hvilke spor der er at forfølge her. 
Et af de tiltag der er, det er, at der er en gruppe lærere, der har startet en underskriftsindsamling, den vil 
jeg meget gerne reklamere for, at I går ind og skriver under på, I kan finde den på det, der hedder; 
skrivunder.net selve underskriftindsamlingen hedder: Træk Erik Schmidts advarsel tilbage! 
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Jeg håber meget, at I vil være med til at skrive under og i det hele taget være med til at kæmpe for, at 
det aldrig nogensinde skal lykkes nogen at begrænse vores ytringsfrihed. 
Tak! 
 
16.42 
John Vagn Nielsen: Så er det formanden. 
Anders Bondo: Jeg vil godt sige tak Annemette, fordi du bringer emnet på banen, jeg havde selv 
overvejet at tage det op under punktet omkring reformer. 
Fordi det er helt helt afgørende. I virkeligheden så det vi oplever nu, som jeg også var lidt inde på under 
det tidligere punkt, det er jo et kolossalt demokratisk underskud, som virkelig truer udviklingen af jer og 
også undervisningssystemet i folkeskolen, men det er jo hele den offentlige sektor. 
Jeg havde selv fornøjelsen af at deltage i Eriks afskedsreception, det var en fantastisk oplevelse, jeg 
hørte sognepræsten og brugsuddeleren og jeg ved ikke hvem, der står og fortæller om den fantastiske 
indsats Erik havde gjort i lokalsamfundet for at udvikle skole og lokalsamfund osv. 
Det var helt overvældende. 
Jeg var sådan set kommet over til hans reception for at sige ham tak for den imponerende indsats, han 
havde gjort for folkeskolen. 
Han har haft ?, han har udgivet blad, han har været ivrig debattør, og han har lagt kræfter i Sofia osv., 
en kæmpe indenfor den danske folkeskole der virkelig har gjort en forskel, som jeg sagde i min tale til 
Erik, så på vej derover havde jeg tænkt på, om jeg skulle tale før eller efter undervisningsministeren. 
Jeg var selvfølgelig sikker på, at hun også dukkede op for at sige tak. 
Hun var der så ikke. 
Det er så afgørende, at vi ikke får forhindret den debat, den diskussion som er livsvigtig for at meninger 
kan brydes og at vi i virkeligheden kan blive klogere på de forskelligheder, der er. 
Det er der en frygtelig tendens til, Erik er selvfølgelig blevet lidt et symbol på det, men vi ved også godt 
at Eriks situation ikke er enestående. 
Vi oplever jo f.eks., når vi gerne vil have noget dokumentation for nogen af de ting, som vi har, og der 
er nogle journalister, der ringer, så er der flere lærere, der siger; jamen det ønsker vi ikke at stå frem 
med, fordi vi er bange for – hvad er konsekvenserne! 
Det nytter simpelthen ikke noget, derfor er al mulig grund til, at vi får sat fokus på lærere, det skal vi 
ikke bare gøre alene i Danmarks Lærerforening, det skal vi have hele fagbevægelsen og hele FTF med 
til. 
Så tak for dit indlæg! 
 
16.44 
John Vagn Nielsen: Så er det Jeanette Sjøberg! 
Jeanette: Ja, jeg vil gerne tilbage til det, der handler om strategierne i forhold til Lov 409, jeg skal lige 
starte et andet sted, det første er, at jeg blev rigtig glad, da jeg så det medlemsbrev, som Anders sendte 
ud her i weekenden til medlemmerne, hvor der står beskrevet, hvorfor denne her kongres er rigtig 
vigtig, og hvad vi skal bruge den til. 
Det er jeg rigtig enig i, jeg har haft store forventninger til denne her kongres, fordi jeg synes, vi har brug 
for at være samlet og føle, hvor vi er henne som forening. 
Formålet med en kongres er jo at diskutere politik og det handler i høj grad om at drøfte, hvilke 
handlemuligheder, vi har. 
Derfor er denne her kongres måske særlig vigtig. 
Vi taler rigtig meget om strategier, og det gør vi både sådan på kort sigt i forhold til Lov 409, og vi gør 
det også på langt sigt i forhold visions-visions papiret, som vi kommer til senere. 
Lige nu står vi i den største omstillingsproces og forandringstid, alt er forandret. 
Vores arbejdsgivere har slået os ud for en tid, og på nogle områder er vi jo desværre slået tilbage til før 
1899 og hovedaftalen, hvor vi fik forhandlingsretten med de kollektive overenskomster. 
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Vi skal finde nogle måder at gøre tingene på nu for at komme fremad. Jeg tror, vi er nødt til at kigge 
rigtig godt på foreningens DNA og vores identitet, for hvorfor er det DLF er sat i verden? 
Hvad er vores opgave? Hvordan definerer vi de udfordringer, vi står i lige nu og finder os selv? Så vi 
kan finde den vej, der får os fremad. 
Vi skal rigtig gerne frem i offensiven. 
Jeg er slet ikke i tvivl om, at DLF’s stærkeste DNA er medlemmerne, de er den altafgørende faktor. 
Hvis vi spørger dem, hvad de mener, vi skal arbejde for, så er svaret også ret klart. 
De siger løn og arbejdsvilkår! 
Det sagde de også i den sidste lønningsundersøgelse. 
Lige nu skal DLF være det meningsdannende holdepunkt, der er at holde sig til i al meningsløsheden. 
Reformen med Lov 409’s decentralisering af magtesløsheden den efterlader rigtig mange lærere i egne 
problemer på egne skoler. De er overladt til skoleledelserne, forvaltningen og politikernes fortolkninger 
af den nye lov. Lige nu har medlemmerne mere brug for en fagforening, end de måske nogensinde har 
haft før. 
Deres lærerrolle er sat under et enormt pres og en kæmpe forandring, og det påvirker også deres 
læreridentitet. 
Hjerte og hjerne er simpelthen amputeret under Lov 409. 
Det er voldsomt opslidende, og det er et frygteligt dilemma at være i. 
Medlemmerne står derude, og de står krydspresset imellem elevernes undervisning og skoleledernes 
krav. 
Rundt omkring ser vi også udtalelser og trusler omkring – ret ind eller forsvind! Som viser at 
ytringsfriheden er sat alvorligt under pres, og det skaber utryghed. 
Det har Annemette lige været inde på. 
Udfordringen med en tostrenget strategi det er, at mens nogle kredse har en aftale eller lignende, så er 
der andre kredse, der ikke har det. Vi er enige om, at lokale aftaler er klart bedre end ingen aftaler, men 
det løser langt fra alle problemer. 
Tanken bag den tostrengede strategi er, at mens I venter på, at det skal gå op for skoleledelser og 
forvaltninger og politikere, at arbejdet løses bedst og mest kvalitativt med en aftale, så har vi 
medlemmer, der føler sig efterladt på perronen. 
Det er højst sandsynligt nok også dem, der for tiden spørger; hvor er min fagforening? 
Hvis vi fortæller dem, at vi arbejder med en strategi - faktisk flere endda – så kan man jo nok godt 
forvente, at de vil spørge – jamen det er fint, I arbejder med strategi, men hvad er det så, I gør for at 
hjælpe mig og mine kolleger i den situation, vi står i lige nu? 
Det er her, at jeg synes, at vi bliver lidt lange ved spyttet. 
Lige nu er vi ikke i stand til at være tydelige omkring, hvad vi helt præcist gør, jeg mener, det svækker os 
internt som eksternt. 
Hvis medlemmerne ikke kan se eller få svar på foreningskonkrete tiltag og handlinger og initiativer, så 
har vi både et forklarings- og et kommunikationsproblem. 
Der er intet i vejen med strategiarbejdet, det vil jeg gerne slå fast, men der er en tommelfingerregel 
indenfor strategiske teorier, der siger, at man skal huske, at for at opnå succes i strategiarbejdet, så er 
det betinget af, at omgivelserne enten er stabile i perioden for strategianalysen til implementeringen 
eller at ændringer kan forudses. 
Ja ingen af disse faktorer er jo ligefrem tilstede lige i øjeblikket. 
Vi står i så stor en omstillingsproces, at hele foreningen er i trykkogeren og vi kan hverken se 3, 6 eller 
9 måneder frem. 
Så jeg spørger, hvordan er det, at medlemmerne lige nu kan se og mærke og føle og høre, at deres 
fagforening arbejder på højtryk for at forbedre deres arbejdsvilkår. 
De strategier vi arbejder med, de tager alle sammen tid. Indtil eller når eller hvis de fører til de ønskede 
tilstande. 
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Vi har kataloger fyldt med gode bud på, hvad kan man sætte ind for at ændre på tingenes tilstand, men 
hvis nu medlemmerne oplever, at der er stilstand, og at de langsomt drænes af de mange nye krav og 
urimeligheder, hvad så? 
Vi har masser af gode holdninger og ønsker om, at gøre alt hvad der skal til for at forbedre 
arbejdsvilkårene, det er jeg slet ikke i tvivl om. 
Vi er enige om målene, men målene ligger nu et ukendt sted ude i fremtiden, og det er ikke tydeligt, 
hvordan de skal omsættes til handling. 
Jeg har i den sidste uge været med til forskellige temperaturmålinger i foreningen. Der er blevet talt om, 
hvilke forskellige udfordringer, man oplever lige nu. 
Listen er utrolig lang. 
Den ene gang fyldt jeg en hel A4 side med de her udfordringer. 
Listen er lang, men der er jo også nogle forhold, der er generelle. 
Endnu mere paradoksalt er det jo, at vi her ca. 4 uger inde i skoleåret kan se, at det fører til det 
stikmodsatte af reformens intentioner og bedre undervisning. 
Hvis vi skal skabe et rum nu, hvor medlemmerne har mulighed, lyst, overskud og drivkraft til at 
udfordre den virkelighed, som de står i lige nu, så skal det være snart. 
Så skal vi – som fagforening – gå forrest og vise, at vi har en plan, som sættes i gang. 
Det er vores udfordring på denne kongres, at prøve at finde nogle af de svar. 
For hvordan er det nu vi kommer fra holdning til handling. 
Vi må drøfte de muligheder, som vi kan omsætte til endnu en form for handling og noget mere 
konkret, og så må vi kommunikere det ud til vores medlemmer. 
Lov 409 er jo lige trådt i kraft, det er jo nu engang bomben under os, vi har talt om den i 16 måneder, 
og vi er kommet med rigtig mange gætterier og forudsigelser, men nu står vi i det. 
Lov 409 undergraver alt, hvad DLF har arbejdet for og ønsket. Den er også en direkte forhindring til at 
udføre undervisning af kvalitet. 
Den ødelægger vores professionelle tilgang til arbejdet. 
Vi er nødt til at vise, hvor elendig Lov 409 er, selvfølgelig på alle niveauer i stort og småt fra det 
arbejdsmiljømæssige, til de personlige, til de pædagogiske konsekvenser. 
Det, der står i strategien af baggrundspapiret er kort og godt, at vi vil vise Lov 409 er ødelæggende for 
lærerarbejdet og forringer undervisningen. 
Vi skal også huske, at imens vi viser det, så har Lov 409 også en nedbrydende effekt på lærerne. 
Vi skal nok også overveje hvor lang tid frem i tiden, de kan holde til det her. 
Endvidere er jo dilemmaet så omkring Lov 409, at den ved OK15 giver grundlag for aftalen imellem os 
og arbejdsgiver. 
Det tror jeg også, vores medlemmer vil have rigtig svært ved at forstå. 
Hvis vi skal i offensiven, så må vi jo igennem de næste måneder vise arbejdstidslovens elendigheder og 
konsekvenser, og så må vi fortælle offentligheden om det, og hvordan det hænger sammen. 
Også selvom det gør os til brokkehoveder, krakilere og sorte de bono hatte. 
Det kan desuden medvirke til at bakke op om vores forhandlere under OK 15, efterhånden som det 
vises, at loven ikke fungerer. 
Når jeg står her, så er det for at sige, at jeg er enig i Hovedstyrelsens forslag, jeg sidder selv i 
Hovedstyrelsen, jeg er enig om Hovedstyrelsens forslag til vedtagelse af målsætningerne, men jeg 
mener, det er en svaghed at baggrundspapiret er uden tidshorisonter og uden en mere konkretiseret 
plan for handlig. 
Uanset om er nu eller om tre eller om seks eller ni måneder. 
Jeg tror ikke, vores medlemmer kan holde til det her i en evighed, og jeg tror heller ikke vores 
medlemmer kan vente på, at vi skal evaluere på kongressen 2015. 
Vi er nødt til at forpligte os på noget handling, så vi kan kommunikere ud til vores medlemmer, sådan 
så de også ved, hvad det er, vi nu går i gang med, og hvad de skal være med til. 
Medlemmerne skal kunne mærke, at vi arbejder for deres arbejdsvilkår. 
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Det skal de både individuelt og kollektivt, for DLF skal jo være det naturlige sted for medlemmerne – 
nu og fremover, men det kræver altså at medlemmerne kan se, at vi er i gang, og hvad vi gør og 
hvordan, vi gør det. 
Kun sådan mener jeg, at vi kan leve op til vores opgave, som medlemmernes fagforening og 
forhåbentlig indfri drømmen om et fagprofessionelt fællesskab på kort sigt og på langt sigt. 
Så vil jeg lige sige til sidst – for at citere en elitesoldat – BS han sagde; et mål uden en plan er jo bare en 
drøm! 
 
16.55 
John Vagn Nielsen: Tak for det! Så bliver det Irene Madsen. 
Irene Madsen: Jeg står her i dag for at repræsentere en lille gruppe af vores medlemmer, nemlig dem 
der arbejder indenfor SOSU området, fordi det ikke kun er folkeskolen, hvor Lov 409 er gældende. 
De føler sig virkelig fulgt med ind i vores lockout og hele det menageri, der er kommet ud af det. 
I Brøndby har vi lavet et forståelsespapir, som betyder, at lærerne på folkeskolen ikke har en fast 
tilstedeværelse, men på SOSU skolen har vi ikke haft mulighed for at lave en lignende aftale for lærerne, 
for at sige det; vi er langt fra det! 
SOSU skolen hører til i staten, derfor er det moderniseringsstyrelsen der skal laves aftale med. 
Det betyder, at man ikke kan bruge det politiske niveau, som man kan i kommunen. 
Forhandlingskompetencen er udlagt til tillidsrepræsentanterne på de enkelte SOSU skoler, det virker til, 
at man i SOSU lederforeningen har lavet en pagt, hvor de holder hinanden fast i at udføre Lov 409 
rent. 
Der er ikke lavet lokalaftaler på nogen af skolerne. 
Det har allerede givet nogle arbejdsmiljømæssige udfordringer for lærerne, de er underlagt en meget 
skrap tilstedeværelsespligt, hvilket på nuværende tidspunkt f.eks. har givet følgende udfordringer. 
Eksempel 1 – den individuelle arbejdsplads med fælles kontorer har man på skolen, men det er – fysisk 
– ikke muligt at få den fornødne ro, såvel auditivt som visuelt til at lave noget fælles og egen fordybelse 
og forberedelse. 
Man bliver forstyrret af kolleger, der vandrer ud og ind af lokalerne, taler sammen eller taler i telefon. 
Hvis man på egen hånd har ønsket at forberede udflugter eller fysisk aktiviteter, som en del af 
undervisningen, har man fået nej fra ledelsen til at forlade matriklen. 
Der er også blevet sagt nej til et biblioteksbesøg. 
SOSU uddannelsen er en vekseluddannelse, som betyder, at lærerne kommer til at arbejde pukler, fordi 
uddannelsen skrifter mellem teori og praksis. 
Der er f.eks. optag tre gange om året, og der er også flere uddannelsesforløb samtidig. 
Uddannelserne følger ikke arbejdsåret og ikke et skoleår, det betyder, at lærerne arbejder i et normalt 
arbejdsår og kun har de obligatoriske 5 ugers ferie og 5 feriefridage. 
I pressede perioder kan en lærer på SOSU skolen arbejde i flere uger op til ti timer om dagen, ofte kan 
den enkelte ikke afspadsere lige efter sådan en periode, fordi et nyt hold er inde og skal have teori. 
Udfordringerne er, at al forberedelsen skal være på skolen, det presser den enkelte lærer meget, selvom 
det er forståelse i faglig klub om, at være terpet på den sociale kapital i lærergruppen 
 
Fra SOSU skolerne er, at gøre kongressen opmærksom på, at vi har brug for foreningens opbakning og 
støtte til at løse de udfordringer, vi har fået i forbindelse med Lov 409. 
Så vi igen kan få arbejdsglæden tilbage. 
 
16.59 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så er det Maria Fogh Jensen. 
Maria Fogh Jensen: Vi har jo stadigvæk stor samlingskraft og stort sammenhold - endnu i hvert fald. 
Jeg oplever, at der bliver større og større afstand mellem den virkeligheden, som man oplever og så det 
ideal, jeg har sat op for os selv. 
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Vi har lagt en rigtig tydelig, ekstern kommunikations strategi, vi ved, hvor vi vil hen, vi ved, hvornår vi 
gør hvad, hvem der skal tage sig af hvad. 
Jeg savner det samme indadtil. 
Jeg savner at vi – i lige så høj grad – bruger fokus og energi og ressourcer på at udvikle en intern 
kommunikationsstrategi, sådan at alle mine kolleger – alle kolleger i landet – bliver klar over, at vi har 
en strategi, der er forholdsvis kortsigtet, og så har vi en vision, der ligger længere ude. 
Det er den, vi arbejder hen imod. 
Jeg savner, at vi har en intern kommunikationsstrategi, hvor det bliver tydeligt for den enkelte, at den 
enkelte også bidrager til fællesskabet, og at den enkeltes oplevelser af virkeligheden er med til at præge, 
hvad der sker her. 
Det er sådan set det, jeg savner i det baggrundsnotat, der er, det er, at der bliver en tydelig intern 
kommunikations strategi. 
 
17.00 
John Vagn Nielsen: Så bliver det Lise Vadsager. 
Lise Vadsager: Jeg kommer på talerstolen, fordi jeg ville spørge til, om det er med vilje, at forældrene 
ikke er nævnt på det her papir. 
Jeg tænker – for at komme helt tilbage til Anders indledning, så snakkede du om, hvordan får vi et 
fælles billede af virkeligheden? 
Så tænkt jeg; jeg kunne tage jer med til familiefest, hvor jeg var i lørdags, hvor der var en, der kom og 
sagde til mig; hvordan går det egentlig med de der lærere ude på skolerne? 
Så sagde jeg, hvordan jeg syntes, det gik med de der lærere ude på skolerne, så siger hu; nå, men det er 
bare for, at os forælder vi får egentlig det der indtryk på forældremøderne og den slags, at det egentlig 
er faldet meget godt på plads! 
Fordi lærerne står og fortæller om, at de tager faktisk vare på den der understøttende undervisning, og 
det går da meget godt, og de fortæller at de nok stadigvæk skal passe på vores små pus. 
Så er det jeg tænker – når jeg sådan tænker – hvad gør jeg egentlig selv, jamen det gør jeg jo også, jeg 
stiller mig jo også op og forklarer forældrene, at det nok skal gå alt sammen, at vi nok skal få skolen til 
at fundere. 
Jeg tænker også, det ville være mærkeligt, hvis vi nu stod og sagde til dem; vi har overhovedet ikke styr 
på noget som helst, desuden er vi heller ikke forberedt, vi har også fået mange flere undervisningstimer, 
så det kører faktisk ad helvede til! 
Hvem skal så fortælle dem, fordi – jeg tænker – de er jo også en part i det her og mange af os, der er 
her, er jo også selv forældre, der kommer til forældremøder og egentlig gerne vil bakke op om de 
lærere, der er rundt omkring. 
Så kan man ind tænke dem på et andet plan, som måske ikke lige er ude på den enkelte skole, hvor den 
enkelte lærer bliver klædt af ved at stå at sige; det hele det kører forfærdeligt! 
Hvordan kan vi gøre det her måske? 
Det var det, jeg ville sige! 
 
17.05 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så bliver det Lene Grethe Jensen. 
Lene Grethe Jensen: Jeg havde lidt svært ved at finde ud af, hvor det her – jeg nu vil sige – skulle høre 
til under dagsordenen, men da jeg kan forstå, at Anders også havde det problem, så tænker jeg; at det 
går nok! 
Skolestarten har for mange lærere været kaotisk med lærerarbejdspladser, der ikke var i orden fra 
skoleårets start, til trods for politisk beslutning med Lov 409 ved fuld tilstedeværelse. 
Og et it netværk, der ikke fungerede, det har betydet store frustrationer, at få sat en ny folkeskolereform 
på skinner fra dag med – hvor vilkårene for at gøre det ikke var i orden. 
Jeg tror desværre ikke, det har været anderledes hos os, som hos mange af jer. 
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Her efter tre uger er det blevet lidt bedre, arbejdspladserne er etableret, nettet virker lidt mere stabilt, så 
vi kan starte på at implementere den nye folkeskolereform. 
Her er det så udfordringerne går op for lærerne. 
Vi har hos os fået den fulde pakke med læringsblokke, ingen elevfrikvarterer, pause i undervisningen 
når det falder naturligt, det kan være lidt svært at koordinere, hvis der er lærerskifte i læringsblokkene – 
dem er der mange af. Det betydet, at eleverne ikke har pause samtidig og kan have glæde af hinanden 
på klassetrinnet eller på tværs af årgange. 
Eleverne føler sig overvåget konstant med voksne, som strukturer deres dag. 
Det betyder også, at lærerne er sammen med eleverne hele dagen og ikke har de nødvendige 
mellemrumspauser, hvor de kan give en kollega en besked eller få en snak med sin leder. 
Man kan heller ikke nå at kopiere en side til nogle elever, der har behov for noget ekstra eller ringe 
hjem til forældrene med en kort besked. 
Det skal alt sammen foregå i den individuelle forberedelsestid, hvor lærerne altså også skal lave 
årsplaner og ugeplaner, mål for faget. 
Den enkelte elev – elevevalueringer og elevplaner. 
Var det test, indstillinger til psykolog, planlægge og koordinere samarbejdet og meget mere, udover at 
planlægge en spændende og anderledes undervisning, hvor eleverne bliver fagligt dygtigere. 
Den sociale arv nedbrydes, og eleverne stortrives. 
Hos os har man indført en fokus personordning, vi har haft det som en fokuslærerordning inde i 
udskolingen, vi var ret glade for den, fordi der blive givet rigtig mange ressourcer, men nu skal det altså 
også gennemføres – helt ned fra 0. klasse, men det kommer til at foregå i den faglige undervisning, så 
eleven går glip af noget undervisning, hvis det er en pædagog, der foretager samtalen. Og hele klassen 
går glip af undervisningen, hvis det er en lærer, der har samtalerne. 
Hos os skal vi have et meget tæt samarbejde med pædagogerne, som er tilknyttet hver eneste klasse. De 
er jo en del af den understøttende undervisning. Så er det da naturligt, at der skal være et samarbejde, 
men desværre så er det af praktisk grunde ikke muligt mange steder at pædagogerne har understøttende 
undervisning i de klasser de er tilknyttet. 
De er alle sammen skemafri tirsdag fra 10-13, hvor de både burde indgå i elevernes spisepauser og et 
understøttende undervisningsbånd. 
Det betyder, at lærerne må spise med klasser, de ikke er tilknyttet, og at der ikke altid er lærere nok til at 
spise med alle klasser. 
Hvor den pædagogiske målsætning om større trivsel hos eleverne ligger henne, kan man ikke lige se. 
Jeg er dybt bekymret for lærernes psykiske arbejdsmiljø på baggrund af det større pres, der ligges i 
dagligdagen, og deres bekymringer for ikke at kunne lave en kvalificeret undervisning og leve op til de 
nationale mål. 
Derfor støtter jeg Hovedstyrelsens forslag til kongres vedtagelse om videreudvikling af strategien i 
lystet af Lov 409, så vi kan få engagementet og arbejdsglæden tilbage hos lærerne. 
 
17.15 
John Vagn Nielsen: Morten Refskov. 
Morten Refskov: Vores todelte strategi går ud på, at man ved Lov 409 kommunerne ligesom skal vise, 
at Lov 409 er ikke den rigtige ramme for lærernes arbejdstid. 
De steder, hvor det så har kunnet lade sig gøre at komme igennem med noget, der skal man jo så gerne 
vise, at det er bedre. 
Jeg synes, at vi i den grad savner en meget meget svær, men også helt afgørende drøftelse om, hvad er 
så godt nok lokalt? 
Hvor er sådan ligesom bundniveauet for det, man kan aftale, som faktisk fremmer vores strategi, hvor 
vi viser, at det er bedre at have aftalte forhold end at være på Lov 409. 
Jeg har tidligere efterlyst – i forskellige forsamlinger, jeg synes stadigvæk I er ret uafklaret på det, for når 
jeg kigger ud over landskabet, det der er lavet lokalt, så spænder det meget meget vidt. 
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Jeg synes nogen af de steder, hvor man har indgået noget lokalt, da kan jeg tænke; hm – spænder det i 
virkeligheden ikke ben for, at vi kører denne her Lov 409 strategi rent? 
Så spørgsmålet er – gør vi egentlig det? Vil vi gerne vise, at Lov 409 ikke fungerer? Tør vi, vil vi tage de 
skridt, som var nødvendige for at vise, at den måde at konstruere en skoledag på ikke er den rigtige, 
eller det ikke er den rigtige ramme til det. 
Det er jeg meget meget i tvivl om, jeg kunne godt tænke mig, vi kom noget tættere på det, måske vi 
faktisk som en kongres burde have en eller anden – tage stilling til, hvor er bundniveauet? Således at det 
ikke er noget, der skal ind og vende i sekretariatet eller inde i hovedstyrelsen, hver gang der er nogen, 
der barsler med et eller andet - hvad er godt nok? 
 
17.18 
John Vagn Nielsen: Så bliver det Anders Liltorp. 
Anders Liltorp: Nu har jeg taget en computer med op her, fordi jeg har lige siddet og puttet det ind i 
den skabelon med ændringsforslag, som man skal. 
I har alle sammen haft en masse forberedelse til kongressen her, jeg tror nok, der er andre end mig, der 
har brugt masser af tid på at diskutere, hvad er det egentlig vi så skal på kongressen? 
Det som Jeanette er inde på, det er, hvis ikke vi laver en strategi, hvor medlemmer kan se, det bliver 
omsat til noget konkret, så bliver det ved med at være en strategi. 
Så måske - vi sammen - kunne komme lidt tættere på det, fordi jeg har faktisk et forslag til en ændring i 
D1, det er det sidste afsnit, hvor der lige nu står; den samlede indsats og nye platforme danner grundlag 
for perspektivering og yderligere centrale og lokale initiativer. 
Hvis jeg nu var Anders Liltorp, som ikke var valt og en del af systemet, så ville jeg ikke ane, hvad det 
her det betyder. 
Noget med nogle nye platforme og noget perspektivering, men måske – selv om jeg ikke tror det 
nødvendigvis er sikkert, så kan det være, vi kan gøre det lidt tydeligere sådan her. 
Foreningen igangsætter løbende konkrete indsatser som en del af strategien. 
Indsatser, som skal sigte direkte mod medlemmernes behov for hjælp i hverdagen, samtidig forpligter 
foreningen sig på at udvælge områder for indsatser, der kan omsættes til at understøtte dagsordner 
lokalt, som centralt – med henblik på at forbedre de rammer, medlemmerne arbejder i. 
Så kunne vi måske få en snak om, hvad er det så, vi skal ud og gøre bagefter? 
Et af de aller største problemer, der overordnet set er med Lov 409, det er fuldstændig, som det er 
blevet sagt, men tiden er der – de 37 timer om ugen, men der er bare for mange opgaver i den tid. 
Som om det ikke var nok med det, så er Lov 409 og det ledelsesmantra, der er syret hele vejen ned 
igennem vores system, såvel som andre. Det er en bortgang fra vores problem til dit problem. 
Det er en enorm arbejdsmiljømæssig belastning, at hver gang du oplever ikke at kunne lykkes i dit 
arbejde, så er det ikke organisationen, så er det ikke arbejdspladsen, der har et problem, så er det dig, 
der har et problem. 
Så kan du komme på kursus og lære noget med noget om, hvordan du kan planlægge din hverdag lidt 
bedre, eller du kan komme til at tænke lidt anderledes, sådan så du kan prioritere dit arbejde lidt 
smartere. 
Det er sådan noget, der gør rigtig ondt på vores medlemmer. 
I kender godt historien om den manglende dialog om opgaveoversigten. 
Når man så kommer ind til sin leder og lederen har også sine ledere – ja, men så starter lederen jo så 
med at sige; jamen hvad har du tænkt, du kunne gøre ved det? 
Ja, men det ved jeg ikke – jeg synes, vi har et problem, for jeg kan ikke få min undervisning til at køre 
sådan, som det skal, og jeg har for mange opgaver! 
Jamen du kunne jo tage det op med dit team! 
Jamen altså, hvordan skal jeg gøre det, jeg synes, det er rigtig svært? 
Ja, men så kan du jo læse lidt denne her selvhjælpsbog om, hvordan du kan hjælpe dig selv med at sætte 
en dagsorden i dit team, det kan være, du har lidt svært ved at slå igennem! 
Har du ikke også måske – lidt problemer med at slå igennem overfor klassen? 
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Så er det der, hvor samtalen lige pludselig drejer sig om noget helt andet. 
På et eller andet tidspunkt, så siger skolelederen: ved du hvad, vi har et problem, så henvender de sig til 
chefen eller direktøren eller, hvordan man nu er struktureret og siger; ved I hvad, vi har et problem! 
Så siger chefen eller direktøren: nu har du fuld ledelsesret, fuldt ledelses rum, hvordan du vil gøre ude 
på din arbejdsplads, på din skole med dine lærere – jamen det må du vurdere, du har jo masser af 
muligheder indenfor dine rammer! 
På et eller andet tidspunkt, så får skolelederen nok, der har været henne at sige; ved du hvad chef eller 
direktør, vi har altså et problem: Så siger direktøren til kommunalbestyrelsen; ved I hvad, vi har et 
problem! 
Så siger kommunalbestyrelsen; jamen du har udarbejdet de budgetter, som vi har skullet vedtage, 
hvordan vil du sikre, at de budgetter, der bliver fremlagt og de tal, som skulle passe i forhold til det, vi 
skal beslutte, passer? 
Sådan fortsætter det jo hele vejen op – kunne vi ikke sætte en indsats ind, som faktisk ville gavne 
medlemmerne, arbejdsmiljømæssigt og så sige; hvordan går vi var dit problem til vores problem? 
Det tror jeg faktisk efterhånden kunne få folk til at vågne op – hvad er det, der egentlig er gang i? 
 
17.30 
John Vagn Nielsen: Anders Liltorp fremsætte et ændringsforslag, det får vi trykt og omdelt, vi kan lige 
læse det op. 
Det er det sidste afsnit, som Anders foreslår skal hedde: 
Foreningen igangsætter løbende konkrete indsatser, som en del af strategien. 
Indsatser, som skal sigte direkte mod medlemmernes behov for hjælp i hverdagen, samtidig forpligter 
foreningen sig på, at udvælge områder for indsatser, der kan omsættes til at understøtte dagsordener 
lokalt, som centralt med henblik på at forbedre de rammer medlemmerne arbejder i. 
Det var ændringsforslaget! 
Så er det Niels Christian Sauer! 
Niels Christian Sauer: Ja, jeg vil opholde mig lidt ved forholdene mellem Lov 409 og reformen, vi hører 
jo ofte denne her argumentation, der går på, at Lov 409 er en ulykke, men reformen er jo sådan set god 
nok, hvis bare den var finansieret, så ville vi ikke have nogen væsentlige indsigelser imod den – det er 
det indtryk, der opstår. 
Jeg kan godt se, at der er en kommunikations strategisk gevinst at hente her, ved at vi kan få lov til at 
lufte ja-hatten lidt og virke lidt positive og på den måde måske slå os fri af en meget ubehagelig kritik. 
Det er jo rigtigt at Lov 409 er en katastrofe, den har efterladt folkeskolen i en form for 
undtagelsestilstand eller besættelsestilstand, vi skal jo heller ikke glemme, at der er sådan set aldrig 
sluttet fred efter konflikten, hvor Lov 409 udsprang direkte af lockouten, men reformen står altså, om 
man kan lide det eller ej, så står den altså på skuldrene af Lov 409. 
Om vi så fik de der 9.000 lærerstillinger oveni, så ville reformen stadigvæk ikke være god nok. 
Reformen er gennemsyret af alle de der lege- og læringsproblemer som Danmarks Lærerforening har 
kæmpet imod i 15 år, mindst. 
Det er så kombineret efter svensk opskrift med en masse National public management – mål- og 
resultatstyring og fuld kontrol – mere, bedre osv. 
Det er reformens rygrad, om vi så fik de der 9.000 lærerstillinger, så ville den stadigvæk være elendig. 
Jeg mener, vi skal passe på, at vi ikke i lutter forhippelse på at gøre os lækre overfor en kritisk 
offentlighed og for at få luftet ja-hatten lader os lokke til at tale for en reform, som vi bund og grund 
ikke kan gå ind for. 
 
 
Tak for det! Så er det Helen Sørensen. 
Helen Sørensen: Lærerne skal undervise mere, bare lige så I ved det! 
Men de skal ikke arbejde mere, det var jo en retorik, vi hørte rigtig rigtig meget i forbindelse med opspil 
og igennem lockout osv. fra arbejdsgiverside. 
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Skolelederne tilkendegav også – i hele denne her sammenhæng – at der vil ingen problemer blive med 
at drifte en hverdag som den, vi kender nu. 
Det kan der være delte meninger om – eller det kunstneriske indtryk i hvert fald. Den nuværende 
standard kan der jo være delte meninger om. 
Der, hvor jeg kommer fra, der er et statement, vi tit hører, og et er, at nu består arbejdet jo i en opgave, 
en samlet opgave, den bestyr af undervisning og så det andet, man skal lave. 
Jeg ved ikke, om det er for at hjælpe læreren eller hvorfor, men det andet man skal lave, det er sådan set 
ikke tidsfastsat – ikke i nogen af de der opgaveoversigter, vi ser, og det er jo derfor lærerne kan have 
vanskeligt ved egentligt at vide sådan helt nøjagtig, hvordan og hvorledes griber jeg det an? 
Også fordi det har knebet lidt med, at man har fået den nødvendige dialog med sin leder, inden man fik 
en opgave oversigt. 
Det kan godt ske, at lederne heller ikke har de nødvendige værktøjer, det kan godt ske, det er, ligesom 
det somme tider har været, når KL har været på banen, at man lover en masse opbakning og hjælp, det 
der så kommer, det kan jo lederne jo bedst sige noget om, det vil de nok ikke, men det er ikke sikkert, 
det er så brugbart, som det man troede, det ville blive. 
Vi fik også at vide, at når vi nu skulle leve under Lov 409, hvad vi gør i de to kommuner, jeg har med at 
gøre, så ville der jo være nogen værns regler, det er der jo så også i nogle paragraffer. 
Det er så bare ikke noget, det tyder på, at forvaltningen og den kommunale arbejdsgiver i grunden 
anerkender sådan noget, man sådan skal følge. 
Det er alt sammen noget af det, som er vores dagligdag, og som er alle I andres dagligdag. 
Nu bryder vi altså ikke sammen i krampegråd, det gør vores lærere heller ikke, så derfor så har vi 
besluttet, sammen med tillidsrepræsentanterne, at vi har en step by step strategi – uha i alle den her 
strategi snak, den så måske nok ikke helt så fancy, men den går ud på, at vi nu søger at luge det ud, der 
er værst, og så tager vi alt det, der måtte dukke op. 
Vi har så meget selvtillid, det tror vi godt, vi kan. 
Vi tror især godt, vi kan det, hvis det er sådan, at vi er i en dialog med medlemmerne, så de også er med 
på at Rom blev jo ikke bygget på en dag, hvor vi kan sige, at samtalen med skolelederne gjorde jo også 
er en rigtig væsentlig del. 
De fleste af dem er jo nogen, der i virkeligheden rigtig gerne vil have det her til at foregå i en god 
samarbejdsånd, både med tillidsfolk og med øvrige lærere. 
Jeg er godt klar over, at tillidsrepræsentanterne bliver skoldet rundt omkring, det gør de også hos os. 
Altså fra at have haft aftaler om, forlods afsat tid vi havde jo tænkt dengang, vi lavede den slags aftaler, 
det var meget godt, hvis man ikke gik for meget væk fra undervisningen, det er jo afskaffet nu. 
Noget af det de skal til at lære, og noget af det vores folk skal til at lære, det er sådan set, at vi har 
nødvendig tid, og det betyder, vi gør ligesom alle de andre på arbejdsmarkedet. 
Bevares – de har også deres problemer i ny og næ, men der synes jeg, det lyder godt, at det står vi 
sammen om med øvrige organisationer. 
Vi har indtil nu hørt om lektiecafeer eller studietid eller pædagogtid, det kan hedde lidt forskelligt, hvor 
der måske er kæmpe hold til to lærere, hvis det er lærere, der har de der famøse timer – ikke famøse 
forstået som en dårlig ide – men beskrevet på denne her måde. 
Vi har fra den ene yderlighed til den anden, hvor lærerne og skoleledelsen har fundet ud af at lave en 
model, som man i grunden er glade for. 
Vi har skoler, hvor tillidsrepræsentanterne kan fortælle, at den der – såkaldte – fleksibilitet ville vi få 
mere af på denne her type arbejde, det betyder i virkeligheden det modsatte, nu kan de nemlig ikke 
længere mødes i timerne, fordi logistikken er så indviklet og vanskelig, at de mennesker, der er sat 
sammen i teams, de underviser faktisk på nogen forskellige tidspunkter, så de egentlig kan have 
vanskeligt ved at mødes, og nogen kan slet ikke. 
Jeg kunne jo godt nævne flere ting, det vil jeg ikke, for det kan I jo sikkert supplere med også, men vi 
må jo altså sige, der er mange ting, hvor jeg tror – jeg har jo ikke lavet en analyse endnu, men det 
kommer – altså ikke det kan køre. Jeg tror simpelthen ikke, det kan køre. 
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Jeg står altså ikke og siger det, fordi jeg vil være sjov, men jeg tror det ikke, og det tror jeg ikke, fordi 
man siger, at denne her folk lærere skal faktisk løfte denne her opgave indenfor en mere rigid 
planlægning, og det er der, det også kommer ind i billedet. Det kan ikke køre, der skal ansættes flere 
lærere, det skal der under alle omstændigheder, men der skal da i særdeleshed med denne her model. 
Det er jo rigtigt, vi hører også lærerne siger, at nu har de fundet ud af, hvor meget de i grunden arbejder 
gratis. Altså nu er jeg jo så gammel i gårde, så jeg kan jo pludselig huske en hel masse fra UF og Ø, det 
her er bare endnu mere udtalt. 
Det er jo rigtigt, at mange siger; ja det de dengang skulle lave weekenden – gik vi til angreb på vores 
have, vi har aldrig haft så flot en have, som vi har nu. 
Sådan kan folk også godt blive glade for, at man med god samvittighed kan sige; nu har vi fri! Så nu 
laver vi noget andet. 
Spørgsmålet er jo så bare, hvor godt det harmonerer med den professionelle tankegang, det lever vi jo i 
virkeligheden også op til i dag. 
Jeg er altså ikke helt enig med Sauer i, at folkeskoleloven er fuldstændig elendig og ringe, der er nogle 
ting deri, der sagtens kunne være bedre. Jeg er altså ikke blevet påduttet noget af nogen, det synes jeg 
ikke selv, jeg er. 
Altså kan jeg godt selv læse nogen ting i Folkeskoleloven, som jeg synes er en god ting. 
Jeg synes f.eks., det er rigtig godt, at undervisningskompetencen bliver slået fast på en meget mere 
kontant måde, end vi tidligere har haft. 
Jeg synes, det er godt, man formulerer sig, som man gør omkring klasselærere. 
Jeg synes understøttende undervisning ser noget vanskeligt ud. 
Bevægelse er et element også, som en skoleleder sagde til mig; ja, man siger jo, at alle børn lærer meget 
mere, hvis man bevæger sig og har motion i løbet af dagen! 
Der er i hvert fald en ting, der er helt sikkert, og det er, at hvis man løber meget, så bliver man god til at 
løbe. 
Dermed ikke være sagt at det ikke er et godt element at trække med ind, og muligheden er der jo også, 
når man har en længere skoledag som elev. 
Jeg synes sådan set – jeg kunne godt sige meget mere nu, men jeg tror kredsformændene har hørt lidt 
på det også, jeg synes faktisk, at det også er af den vej, man skal se efter, hvordan passer Lov 409 i 
grunden sammen med. 
Fordi det jo er i virkeligheden nogen af de her ting, der ligger i loven, der også går hen og bliver udhulet 
og bliver håndteret på en for dårlig måde i den pædagogiske kontekst, synes jeg. 
Det er der, jeg også tror, I må have overskud til, for jeg er helt med på, at vores lærere, vores 
medlemmer kan godt sige; lige nu og her er det sgu begrænset, hvor meget pædagogisk dagsorden vi 
lige kan tage, fordi vi har nok at gøre med at få dagen og vejen til at hænge sammen og finde ud af, 
hvad der er op og ned på vores skole! 
Men det er jo i virkeligheden der, vi skal løfte os. 
Nu snakker vi strategi om Lov 409, men jeg ser altså de to ting i en sammenhæng, så det håber jeg altså, 
at vi i fællesskab kan få beskrevet og også får fundet ud af; hvad er det for nogen ting, som spiller godt 
sammen ved loven, og hvad er det, der spiller mindre godt. 
Jeg tror altså, det er den sidste del, der fylder mest. 
Tak! 
 
17.17 
John Vagn Nielsen: Tak for det! 
Vi har Anders Liltorps ændringsforslag trykt, det må gerne blive omdelt.  
Vi går videre til Flemming Kjeldsen, vær så god Flemming! 
Flemming Kjeldsen: Jeg er meget enig med de folk, som har været heroppe på talerstolen og sige; at vi 
står i nogle kolossalt store udfordringer. 
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Det gør vi jo, det er vi meget enige om, vi er også enige om, at vi skal være helt klar på, at kunne være 
en faglig organisation, fagforening for vores medlemmer, de skal kunne opleve, at vi gør noget for dem, 
for at forbedre deres vilkår. 
Jeg er fuldstændig enig i de ting. 
Det jeg synes er det svære, det er, hvordan gør vi det bedst? 
Vi har jo gang i en snak nu her, som jo afspejler den virkelighed, som mange oplever rundt omkring, 
nemlig det, at man ikke synes, man overhovedet kan nå de opgaver, som man skal nå. 
At man har svært ved at få tingene til at fungere i et samarbejde måske også, osv. 
Det er alle de ting, vi står i rundt omkring – helt klart. 
Jeg synes også, der er nogen ting, vi bliver nødt til at være lidt klarere på, fordi hvis vi nu siger, at Lov 
409 er en katastrofe, som Niels Christian Sauer udtaler. 
Så er det jo så spørgsmålet her, om det er sådan, at alt hvad der står i Lov 409 er en katastrofe? 
Jeg tænker lidt på - det er da også berørt af andre heroppe fra – der er faktisk nogen, der synes, at det 
der med, at kunne være på sin arbejdsplads og ligge sin arbejdstid der og så holde fri, når man har fri. 
Det er ikke dumt. 
Det synes jeg, vi bliver nødt til at forholde os meget til, om vi er stålsatte i en forestilling om, at vi skal 
tilbage til den tid, hvor vi også skulle arbejde derhjemme om aftenen og i weekenderne. 
Er vi helt sikre på, at det er vejen? 
Det er i hvert fald et spørgsmål, som mine medlemmer er optaget af. 
Jeg kan sige, at vi har forsøgt via tillidsrepræsentanter, at få en – kan man sige – en form for øjebliks 
temperatur her kort inde i det nye skoleår. 
Indtrykket var faktisk på de fleste skoler, at stemningen var overraskende god. 
Det kan godt undre lidt, nu skal jeg jo passe på, jeg skal jo ikke sådan lyde som om, jeg forsvarer Lov 
409, men det er altså under Lov 409 i Viborg, vi har ikke nogen særlige aftaler i Viborg, men der er en 
god stemning, man har taget handsken op - som man siger – rundt omkring, og man prøver af bedste 
hjerte, at få nogen ting til at fungere, sådan at man får skabt en god dagligdag for børnene og en god 
dagligdag for kollegerne. 
Det er det, man gør. 
Jeg har faktisk hørt nogen, der også siger; nu må I snart holde op med at klynke så meget fra 
Lærerforeningens side! 
Det er næsten for meget, altså rent ud sagt. 
Det er det, der belyser – synes jeg den store udfordring, vi har som faglig organisation, at vi ikke 
kommer til at lyde som de store klynkere konstant og altid. Fordi vores medlemmer, som jeg sagde før 
– i hvert fald i det område jeg kommer fra – de har taget handsken op, og de prøver at få tingene til at 
fungere. 
Jeg har det sådan, man siger – selv med tilstedeværelses tiden i Lov 409 ser jeg dybest set ikke som det 
store problem.  
Det jeg synes, der er problemet, det er, at opgavemængden gør det svært for os at gøre tingene 
ordentligt indenfor tilstedeværelses tiden. 
Det vil sige, at det er i virkeligheden opgavemængden, vi snakker om, der er et problem, det er nogle 
forudsætninger, f.eks. også det at mange desværre - rundt omkring i landet - har oplevet ikke at have 
ordentlig forberedelses faciliteter i form af arbejdspladser. 
Jamen det er jo de forudsætninger, det er opgavemængden, der dybest set er problemerne. 
Jeg tror meget på, at når vi kommer længere hen i løbet af året, at så vil vi opdage, at mange 
medlemmer faktisk synes, at det kan være rart nok at kunne holde fri, når man har fri. 
Tænk også på den bestemmelse i Lov 409, der siger; at hvis man skal arbejde i tidsrummet fra 17 til 06, 
så skal man altså betale en arbejdstidsbestemt godtgørelse, der kan mærkes. 
60 kroner pr. time det kan faktisk løbe i nogle penge. I hvert fald i det område jeg kommer fra, da er 
det min erfaring, at det faktisk begrænser det antal aftener, man skal sidde på arbejdspladsen, det 
begrænser det temmelig kraftigt. 
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Så det er altså ikke bare – efter min bedste overbevisning Lov 409 er - en katastrofe. Der er nogen ting i 
den, som jeg faktisk synes er en forbedring af vores medlemmers arbejdssituation. 
Det er opgavemængden, det er den katastrofe, synes jeg, der ligger i den historik omkring Lov 409. Det 
at vi fik sådan en på tæven sidste forår, det at regeringen gik ind og tvang sådan en lov igennem her - 
uden at lytte til os på nogen måde. Det er sådan historikken, der er en katastrofe. 
Jeg synes, vi står i hvert fald i en udfordring i forhold til at få skilt tingene lidt ad, hvad er det konkret, 
vi synes er umuligt at leve med i Lov 409? 
Så synes jeg også, vi kommer til at stå i en udfordring med at finde ud af, at når vi går efter en 
professionsaftale, og vi arbejder ud fra en kommissions strategi, betyder det så, at Lov 409 forhindrer 
os i, at tænke professionsstrategien ind her og vil det være lig med, hvis man siger; vi skal have en 
professionsaftale, at vi igen skal til at sidde derhjemme om aftenen og sidde og forberede os og lørdag 
og søndag? 
Så tror jeg faktisk, vi får et ensformigt forhold til vores medlemmer, det er jeg ret sikker på. 
Så jeg synes, vi bliver nødt til at være lidt skarpe på – præcis, hvad er det, vi synes, der er det store store 
problem? 
Det bliver vi nødt til at være helt klare på, ellers tror jeg, vi kan gå hen – ja næsten komme i et 
modsætningsforhold til vores medlemmer, så jeg synes, der er mange store udfordringer, jeg synes, det 
er rigtig vigtigt, vi får snakket ud her også ud fra det papir, der ligger, som er udmærket, men jeg synes, 
vi bliver nødt til også at have åbent til at se nuancerne lidt i billedet, sådan at vi får alle vores 
medlemmer med. 
Tak for ordet! 
 
17.28 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så er det Vibeke Lynge! 
Vibeke Lynge: Når jeg sidder nede på min plads og hører på denne her debat, så er det som om, jeg 
synes, der mangler en variation. 
Vi taler om fuld tilstedeværelse og Lov 409, og så taler vi om kommuner, hvori der er indgået 
arbejdstidsaftaler eller andre aftaler. 
I vores kommune arbejder vi efter Lov 409, men kun på nogle få skoler har de fuld 
tilstedeværelsespligt. 
På de fleste skoler er der opstået et begreb, der hedder egentid, så man skal være til stede 32 timer, 35 
timer om ugen, og så er der sådan en eller anden pulje, der hedder lærerens egentid. 
Den kan læreren vælge at ligge på skolen i sin tilstedeværelsestid, udover at være der nærmest i 
døgndrift, hvis det er det, de har lyst til, eller de kan tage deres egentid med hjem og forberede sig 
derhjemme. 
Når nu vi skal til at lave en strategi ovenpå Lov 409, så er det rigtig vigtigt for mig, at vi tænker den lille 
variation ind også. 
Jeg er nemlig bange for, at når vi når frem til næste forår, så har mine kolleger måske glemt, at Lov 409 
er netop en katastrofe, fordi den er den, der finansierer den skide folkeskolereform, det er jo det, der er 
katastrofen ved den. 
Lige pludselig i det øjeblik de i deres higen og hagen ind efter at få lov til at komme hjem og hente de 
der børn, inden daginstitutionerne lukker, så synes man egentid er en rigtig god ide.  
Jeg er bange for, at man glemmer derhjemme at sige; nå, men jeg fik 200 timer til egentid, dem har jeg 
jo sådan set brugt. 
Lige nu har de sagt til mig; vi skal nok tælle dem Vibeke! 
Vi skal nok have styr på dem! 
På et tidspunkt når der ikke er flere af dem, så lur mig om ikke, de alligevel lige får læst den bog, frem 
for at ordne haven, fordi jeg har det faktisk bedre, hvis jeg møder velforberedt op end, at min have er 
pæn at se på, når jeg kommer hjem! 
 
17.30 
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John Vagn Nielsen: Ja tak for det! 
Vi har ikke flere indtegnede nu, så nu får Gordon lejlighed til at kommentere, vær så god Gordon! 
Gordon: Tak for rigtig mange gode indlæg, jeg vil give dem det nogle kommentarer. 
Annemette har Anders kommenteret på, det vil jeg ikke gøre yderligere, jeg synes, det er en rigtig vigtig 
debat, du rejser, den må vi i hvert fald overhovedet ikke glemme eller overse. 
Der er flere, der har været oppe at sige noget om, at vi skal prøve at ligge tættere på noget, der er 
handlingsorienteret. 
Jeg er sådan set med på, og vi er i Hovedstyrelsen meget opmærksomme på det med det 
handlingsorienterede. 
Den måde, vi har tænkt sammenhængen mellem D1 – altså vedtagelsesforslaget og de retnings mål, vi 
har stillet op, og i de retninger vi går. 
Så sammenhængen over til notatet, det er, at vi tænker; jamen kongressen har til opgave at prøve at 
sætte retning på vores kommende strategiarbejde. 
Så er det Hovedstyrelsens opgave, at udmønte, sætte initiativer i gang, sætter handlinger i gang. 
Det er en opgave, som vi må tage på os, men det er jo en opgave, som vi ikke skal stå alene med. 
Jeg synes, der skal være en klar balance mellem, at der skal foregå noget centralt, og vi skal stille nogle 
værktøjer og nogle analyser og mange andre ting til rådighed og det, som vi har tænkt, men der skal jo 
være aktiviteter på alle niveauer i foreningen. 
Derfor skal vi også have et stærkt fokus på, hvad er TR’s muligheder for at tage debatterne med 
kollegerne. Hvad er TR’s muligheder for at fastholde, at de problemstillinger lærerne står i, at de faktisk 
ikke er den enkeltes problem, men nogle fælles problemer som vi skal finde fælles løsninger på. 
Jeanette er meget inde på, som hun siger – vi har også nævnt de her ting i Hovedstyrelsen. Jeg vil godt 
prøve at kigge på, kan vi blive mere konkrete? Jeg synes bare, Jeanette giver jo også selv argumentet for, 
at vi ikke kan lave en færdig plan nu og her, og så gå ud og udnytte den, fordi verden ændrer sig hele 
tiden. 
Verden forandrer sig hele tiden, hvis vi – fra kongressens side – konkret laver en handleplan, som vi så 
i fællesskab går ud og udmønter, så har tingenes tilstand forandret sig om 14 dage, men deri ligger jo 
ikke, at vi ikke skal være handlingsorienteret, det skal vi bestemt. 
Men vi skal altså løbende vurdere, de initiativer og handlinger, vi sætter i gang, så de matcher de 
situationer, vi står i, som i øvrigt er forskellig fra kommune til kommune fra skole til skole og fra 
område til område. 
Irene, du var oppe at sige noget om SOSU området, at de føler sig klemt. 
Jeg er meget enig med dig, vi har jo også mødtes du og jeg om TR fra en af SOSU skolerne ude hos jer. 
Det er i hvert fald noget af det, jeg bruger også til at prøve at få fokus på det felt. Vores strategiarbejde 
og vores initiativer og handlinger og vores målsætninger, de er bestem også møntet på SOSU området – 
altså på SOSU skolerne og medlemmerne der og i øvrigt på alle de andre skoler og arbejdspladser, vi 
har, som er omfattet af Lov 409. 
Så tak for det, men også tak for, at du også kommer med nogle konkrete eksempler på, hvordan det 
opleves. 
Jeg tror, det er rigtig rigtig vigtigt, vi har fokus andre steder end lige præcis på folkeskoleområdet, det 
har vi i hvert fald brug for at tale indgående med hinanden om. 
Der er nogle særlige problemstillinger på det statslige område, der er nogle særlige problemstillinger på 
SOSU området, dem skal vi også have øje for. Det synes jeg, vi har med i vores strategipapirer. 
Maria, du var oppe at sige noget, om den interne kommunikation. 
Vi har også den interne kommunikations strategi, som en del af den strategi, vi ligger for dagen. 
Jeg er meget enig. 
Vi satte jo en kampagne i gang her i juni måned, anden halvleg af den er i gang i de her dage. 
Jeg vil sige, at det mindede os om, dengang første etape kom, at det er rigtig rigtig vigtigt, vi forklarer 
medlemmerne, hvorfor vi gør det, vi gør, og hvorfor vi tager de initiativer, vi gør. 
Det får mig også til at sige – formanden har nogle gange beskrevet det sådan, at vi bevæger os på en 
knivsæg. 
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Når vi tager initiativer på baggrund af en udgave af virkeligheden, f.eks. når vi beskriver, at der nogle 
steder hersker nogle meget meget alvorlige situationer, måske nærmest nogle – for lærernes 
vedkommende og den måde lærerne opfatter det på – kaotiske forhold, der er ikke rigtigt styr på det. 
Ja så er der andre, der siger – det er også lidt en kommentar til Flemming, som var oppe her til sidst – 
jamen, det er altså ikke min virkelighed! Det er ikke min hverdag! Jeg kan slet ikke genkende det der! 
Vi er alt for sortseende! 
Tager vi udgangspunkt i den anden udgave af virkeligheden – en udgave hvor man faktisk har et 
overblik, har fået sin opgaveoversigt så er der et overskud til at fungere i hverdagen. Ja så er der nogen, 
som tænker; hvilken avis kommer det fra, den der ovre i Danmarks Lærerforening? 
Det er vores kæmpestore udfordring. 
Derfor er vi også nødt til at tage udgangspunkt i flere virkeligheder og beskrive flere virkeligheder, og 
det er en del af en intern kommunikation og en strategi i den retning. 
Lise Vadsager fra Ringsted-Sorø – du nævner noget om forældrene, og spørger hvorfor forældrene ikke 
er nævnt, om det er med vilje? 
Nej, det er i hvert fald ikke med vilje i den forstand, at vi dermed ikke ser et potentiale i et samarbejde 
med forældrene, det er bestemt et samarbejdsfelt og et felt, hvor vi skal have udviklet vores strategi. 
Formanden for Skole og Forældre har vi et fantastisk godt samarbejde med, der er kontakt. 
Vi vil selvfølgelig også i samarbejde med forældrene gerne påpege nogen af de udfordringer, nogle 
gange også problemer som folkeskolen står med, både når det handler om arbejdstidsbestemmelserne 
og det handler om reformen. 
Så tak for den bemærkning, den tager vi bestemt også videre! 
Lene fra Glostrup du beskriver ganske kort, at I har fået den fulde pakke, den måde I holder skole på 
og den måde arbejdstid og reform er udmøntet på. 
Du slutter jo også med at sige noget, om det psykiske arbejdsmiljø. 
Det er et væsentligt fokusområde, det har vi også med i vores strategiske overvejelser af vores videre 
arbejde. 
Morten, Ballerup – du siger noget om den todelte strategi, det at vise forskellen på, om man har aftale 
eller ikke har aftale. 
Jeg tror, det er et vigtigt analysearbejde, vi har foran os, hvordan fungerer det, at have en aftale 
sammenlignet med ikke at have en aftale? 
Eller også i den forstand, hvordan fungerer det, at have – en eller anden form for aftalefælles forståelse, 
og hvad er det, der egentlig virker? 
Hvad virker godt, og hvad virker knapt så godt? 
Stadigvæk med det for øje, at vi har ikke løst alle problemer ved at have en aftale, det ved vi godt, 
ressourcen er stadigvæk presset, der hvor den har indgået lokale aftaler under fælles forståelse. 
Spørgsmålet om hvad der er godt nok, vil jeg gerne kommentere. 
Jeg vil ikke være i stand til at stå her på talerstolen, og jeg tror ikke vi - som forening – kan udarbejde et 
sæt papirer, hvorved vi beskriver nogle minimumsstandarder for, hvad der er godt nok. 
Det vi har sagt, og det vi har forfulgt, det er, at lokale aftaler eller fælles forståelser skal være bedre end 
Lov 409. 
Det gør vi blandt andet fordi, det kan godt være, vi ikke får noget, der er en rigtig rigtig god lokal aftale, 
men vi får noget, der er bedre end Lov 409, og vi får trædesten til at gøre noget og måske indgå en 
aftale året efter, der er endnu bedre. 
Det kan være vurderingen lokalt i et samarbejde med os i en dialog med os centralt, at det er den vej, 
man tror på, man kan gå. Dermed opnå – over tid – et pænt resultat. 
Udgangspunkterne, lokalt, er meget forskellige, men det skal ikke afholde os fra denne her 
problemstilling, at vi skal diskutere, hvad der er godt nok, fordi det vi har sagt, det er – hvis der skal 
indgås noget lokalt aftale efter fælles forståelse, som er bedre end Lov 409. 
Så kan man stille et spørgsmål, hvor meget skal det være bedre? 
Det er vi altså nødt til at tage bestik af. 
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Jeg ved ikke, jeg ved det simpelthen ikke, vil de stille en formel op for, hvor meget det skal være bedre 
eller nogle minimumsstandarder, ville vi også skulle stille minimumsstandarder overfor lokale lønaftaler. 
Jeg tror ikke på, at vi kan gøre det, jeg tror på dialogen mellem kredsene og hovedforeningen. 
Jeg tror på, at vi der finder de rigtige løsninger på, hvad der er godt at gøre lokalt. 
Jeg mener, det er der, vi har de bedste resultater, som vi kan få lokalt. 
Anders Liltorp, du er også oppe at tale om det her om at komme nærmere nogle handlinger, du kom 
med et forslag, det vil jeg ikke – på Hovedstyrelsens vegne – tage stilling til lige nu, det vil vi gøre i 
Hovedstyrelsen, men jeg tror, det er vigtigt, at vi både har fokus på – hvad er det, der skal ske på det 
centrale niveau, men bestemt også hvad der skal ske på det lokale niveau? 
Hvordan vi får en sammenhæng mellem det, der sker på forskellige niveauer i foreningen. 
Som sagt – vi vil diskutere dit forslag, inden jeg giver dig en tilbagemelding på det. 
Helen – tak for dit indlæg også. 
Jeg har det lidt på samme måde, som ud giver udtryk for sidst i dit indlæg. 
Jeg tror simpelthen, der vil være rigtig mange steder, hvor det ikke rigtigt kommer til at fungere. 
Jeg har det sådan med de arbejdstidsregler, der gælder nu, at ja – det er rigtigt, som flere har sagt, 
Flemming fra Viborg, det er rigtigt, der er for mange opgaver i forhold til den tid, man har til rådighed. 
Det er hovedproblemet. Det er bestemt det største problem, vi har. 
Det er altså også et problem i næste instans, at vi ikke bruger den arbejdstid – der er – særlig effektivt. 
Jeg tænker så tit på min 7.b, som jeg havde indtil klokken var 14.30 om torsdagen, hvis jeg skulle sætte 
mig ned og være effektiv i to timer bagefter, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. 
Det er altså også et problem, men jeg er fuldstændig med på, at hovedproblemet, det er, at der er for 
mange opgaver, vi kan ikke nå det, der er for meget undervisning, vi kan ikke nå at forberede det 
ordentligt, men det er altså også et problem, at vi ikke har et professionelt råderum, hvor vi kan løse 
opgaven inden for. 
Det skaber selvfølgelig også den udfordring, at det grænseløse arbejde ligger lige for 
Prøv at tænke jer, eleverne og elevernes lærings dele, forskellige måder at lære på det er udgangspunktet 
for en del af den pædagogiske tænkning i skolen. Det at alle elever ikke skal have det samme, vi skal 
differentiere undervisningen, vi skal også forberede undervisningen sådan, at eleverne – hver især – får 
noget ud af det, men lærerne skal puttes ind i en meget meget rigid hverdag, hvor lærerens læringsdele 
overhovedet ikke bliver tilgodeset, det giver ingen mening. 
Vibeke – jeg er meget enig med dig i, at fuld tilstedeværelse, det er altså ikke et enten eller, men jeg er 
også enig i, at det der med at kunne sætte grænser for den tid, man har til rådighed, hvis man tager 
arbejdsopgaver med hjem, det er i den grad – næsten umulig – hvis ikke man også sætter grænser for, 
hvor meget undervisningstid, man faktisk skal bruge. 
Det er der, det kommer til at knibe. 
Jeg har været på besøg sammen med andre i øvrigt, også på en skole i Ringkøbing sidste år. Den skole 
fandt faktisk en balance mellem et behov for at den enkelte lærer skal være mere til stede på skolen og 
så et behov for, at man kan have en vis fleksibilitet og kanaliserer arbejdet derhen, hvor det giver 
mening tidsmæssigt. 
Det kan man godt finde en balance i.  
Det er da noget af det, vi skal tænke i, når vi tænker fremtidig arbejdstidsaftaler eller 
arbejdstilrettelæggelse. 
Så det tror jeg bliver rigtig rigtig afgørende, når vi skal prøve at komme med ideer til, hvordan vi 
kommer videre herfra. 
Så vidt jeg kan se ligger der alene et forslag konkret. 
Det vil vi selvfølgelig drøfte i Hovedstyrelsen og tage stilling til det. 
Så vil jeg vende tilbage der. 
 
17.46 
Tak for det, vi går videre i talerækken, den næste er Lars Nørgaard Andersen. 
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Lars Nørgaard Andersen: De sidste par år og de sidste par kongresser, der har lederne stået meget for 
skud. 
Det har der været flere grunde til. Nu er der kommet et nyt ansigt på banen i lederforeningen, det tror 
jeg faktisk er udmærket, det står, både de og vi os sikkert ved, men jeg kommer til at tænke på, når vi nu 
har forhandlet det her hemmelige punkt – punkt 3 og punkt 4, som jo hedder noget meget forment, 
omkring opstilling af krav til Ok forhandlingerne 2015, nu er vi i gang med videreudvikling af 
foreningens strategi i lyset af Lov 409. 
Der er nok ikke ret mange talere, som ikke – på et eller andet tidspunkt – har fået indflettet noget 
omkring lederne. 
En lus mellem to negle, og det er heller ikke sjovt at være leder, hvordan er det lige og frem og 
tilbage… 
Der synes jeg egentlig, det kunne være lidt befriende, hvis der var en leder, f.eks. formanden der har lyst 
til at komme op og kommentere en lille bitte smule på de ting, som rigtig mange kongresdelegerede har 
kommenteret omkring den suppedas, vi sidder i nu. 
Så det vil jeg godt efterlyse! 
 
17.48 
John Vagn Nielsen: Tak! 
Thomas Roy Larsen: Jeg er gået op for at tale lidt om virkeligheden, fordi jeg lidt at vi der, hvor den går 
lidt galt for os. 
Vi står heroppe, der har stået flere nu og talt om virkeligheden, i virkeligheden er der vel mange 
virkeligheder, det er nok det, der er en del af problemet. 
I København har vi længe talt om, at vi har de her 68 virkeligheder, de 68 forskellige skoler, som vi har, 
hvor tingene sådan de seneste år har udviklet sig meget forskelligt. 
Det er jo tydeligt, at nu er det – sådan har det sikkert alle dage været, men nu er vi i mange forskellige 
virkeligheder rundt omkring i landet, det er måske nok der hele problemet ligger, tænker jeg. 
Jeg er rigtig glad for, at Thomas Liltorp siger; lad os nu få tingene ned på jorden, så vi kan forstå, hvad 
det er, vi skriver! 
Det tror jeg ville være en rigtig god øvelse, så det kan jeg kun bakke op om. 
Så er der alle de her forskellige aftaler om fælles forståelser, og hvad vi ellers har kaldt dem. 
Jeg synes også, det er vigtigt, at Morten fra Ballerup spørger; jamen hvad er mindstemålet – hvad er en 
god aftale, hvad er en dårlig aftale? 
Den diskussion har vi måske aldrig nået at tage her, jeg vil håbe, I har taget den i Hovedstyrelsen, men 
der har de måske aldrig talt om, hvad er egentlig godt, og hvad er skidt? Skulle vi bare have ladet være 
at lave aftaler, overhovedet? 
Det jeg egentlig vil sige er, at jeg tror, det bliver rigtig svært, som vi også kan høre her, at blive konkrete 
fordi nu har vi de her tusinde forskellige virkeligheder, det bliver svært at træffe nogle beslutninger, som 
er konkrete, og som vil gøre alle tilfredse nu, for der er nogen, der har det godt, synes de, blandt andet i 
Viborg - under loven - og i Ballerup og jeg synes også selv, at vi har det sådan, bortset fra de for mange 
opgaver til tiden, så synes jeg faktisk, vi har det nogenlunde. 
Så jeg tænker, det bliver et kæmpe stykke arbejde at prøve og snøre det her ind igen, så held og lykke 
med det. 
Så tænker jeg også; jeg orker snart ikke, at høre mere om klynkeri, jeg ser det ikke, som klynkeri, jeg ser 
det som bekymring, og jeg ser det som en involvering i ens arbejde og et udtryk for, at man ikke synes, 
man gør det godt nok! 
Så at vi selv står heroppe og bruger de ord, det generer mig faktisk også en hel del. 
Så er der et spørgsmål her til at slutte af på, der har naget mig lige siden Anders indledte. 
Det var, at du fortalte om, hvad KL svarede Rikke, du fortalte om, hvad Undervisningsministeriet 
svarede Rikke, men helt konkret kunne jeg faktisk godt tænke mig at vide; hvad svarede Danmarks 
Lærerforening Rikke? 
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17.52 
John Vagn Nielsen: Så er det Kasper Rosenberg Mortensen! 
Kasper Rosenberg Mortensen: Jeg ligger mig meget i forlængelse af den taler, der lige har været oppe på 
talerstolen, det vidste jeg ikke, da jeg kom herop. 
Jeg tænker også meget på den store diversitet, der tilsyneladende er mellem de forskellige kredse. 
Hvor man tilsyneladende kan få det til at fungere i Viborg ved at tage arbejdshandskerne på. 
Så er der en masse kredse, hvor det fungerer – lyder det – rigtig rigtig dårligt, hvor det er, man kører 
Lov 409 sådan meget hårdt. 
Jeg kommer fra Ballerup, der er vi, som I sikkert har hørt mange gange, været på mødeplan to gange, 
det har jeg selv oplevet. 
Lov 409 – hvis man kører den mødeplansagtigt, er for mig at se endnu hårdere. 
Jeg vil bare lige sådan – i forlængelse af Anders Liltorps indlæg – opfordre DLF til at - i de kommuner 
hvor det er, man kører det benhårdt - yde en særlig støtte dertil, man bliver rigtig mør efter et halvt års 
tid, der begynder tingene især, hvis man er i stand til at arbejde efter reglerne, at være i stand til at samle 
medlemmerne om at stå sammen, om ikke at lave egen tid som det foregik i nogle andre kommuner, 
fordi det underminerer fuldstændig processen, og så får man det til at fungere, hvor målet er i 
virkeligheden at – i stedet for at tage arbejdshandskerne på hvis man er utilfreds med denne her 
situation – få det til at bryde sammen, det er langt mere effektfuldt end at gå ud at strejke og alt mulig 
andet, det virker. Det har vi prøvet og vist to gange. Vi er ligesom alle andre udfordret af, at have for 
mange opgaver selvom vi har en arbejdstidsaftale, men jeg er trods alt glad for at være i Ballerup i 
forhold til at være i nogen af de steder, hvor de kører det meget meget meget hårdt. 
 
17.54 
John Vagn Nielsen: Tak for! 
Så er det Karina Pedersen. 
Karina Pedersen: Mit hjerte banker for arbejdsmiljøet, derfor glæder det mig meget, at der i 
baggrundspapiret er nævnt mange tiltag i forbindelse med arbejdsmiljøet og med arbejdsfelterne. 
Det er ikke baggrundspapiret, der skal vedtages og forstås af det almindelige medlem, derfor er jeg enig 
med Anders fra Rødovre i, at når det handler om vigtigheden af en tydelig formulering, ordets 
arbejdsmiljø er ikke nævnt i D1, men jeg mener, at vi skal understrege, at vi arbejder for det gode 
arbejdsmiljø, derfor er mit ændringsforslag af 3. punkt udvidet, så der kommer til at stå, at der er 
balance mellem medlemmernes professionelle forpligtelser og ressourcerne, så et sikkert arbejdsmiljø 
fastholdes. 
Jeg er i gang med at skrive det og sende det på den rigtige måde. 
 
17.55 
John Vagn Nielsen: Ja Karina havde en ændring, den vil vi også lige se på og få den behandlet, Karina 
giver os lige de endelige formuleringer. 
Så er det Marianne Toftgaard! 
Marianne Toftgaard: Nu har jeg advokeret rigtig mange steder for, at vi er i en kompleks situation, det 
der med om det er Lov 409 eller ikke Lov 409 eller reform eller ikke reform. Det er alt alt alt for 
simpelt. 
Jeg var på Rudersdal folkemøde her i weekenden – det er sådan noget, vi har efterlignet fra Bornholm – 
der spurgte de også til arbejdstidsaftalen. 
Jeg sagde; ude hos os betyder det konkret, at hvis ikke vi havde fået denne her økonomivedtagelse, som 
jo er skyld i alle de her ekstra opgaver, som vi skal løse indenfor den tid, vi nu har. Så skulle vi ansætte 
30 lærere på fuld tid til kun at undervise. De skulle komme klokken 8 om morgenen, møde nede i 
klassen for der var ikke tid til at gå op med jakken. Undervise 8 timer i træk, gå med det samme igen, de 
skulle ikke op og hente nogen jakke, for den havde de ikke afleveret.  
Det skulle de gøre hver dag – hver evig eneste dag – 30 lærere i vores lille kommune. 
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Hvis de synes, de skulle forberede sig, snakke med forældre, snakke med hinanden eller noget som helst 
andet, så skulle vi bruge flere end 30. 
Det er jo klart, det er en vigtig opgave, når man skal løse 30 menneskers undervisningsopgave, uden at 
have dem, men det er jo ikke Lov 409, der har givet os den opgave. 
Lov 409 har bare hjulpet med til at vise, at der er alt for meget arbejde, når de der 30 lærere ligesom 
ikke er der. 
Jeg har sådan en fornemmelse af, hvis man nu fjernede Lov 409, men beholdt de 30 lærers arbejde, så 
ville vi alle sammen sidde derhjemme – ikke bare om aftenen og i weekenderne, men hele 
sommerferien – og lave arbejde, ellers kunne vi ikke nå det. 
Så jeg vil sådan set godt beholde Lov 409, jeg vil bare godt af med det der ekstra arbejde. 
Min pointe er også. Regitze fra Hovedstyrelsen var ude på sådan et lyttemøde og havde sådan et fint 
slide, hvor der var nogle lærere på sådan et fancy amerikansk hospital, de havde alt til rådighed, dollars 
strittende ud af baglommen. 
Så havde hun et billede fra et felthospital, hvor nogle læger – ligeså professionelle - var i gang med at 
udføre en operation. 
Det havde nogle andre vilkår, så derfor var det muligvis noget andet, de gjorde, men professionelle det 
var de. 
Jeg synes, at det vi skal arbejde for med den her strategi, det er, at vi skal give vores medlemmer 
handlekraft, sådan så når de professionelt ser, at de står ude på felthospitalet og ikke ovre på det 
amerikanske. Eller de står nede i en skole i Afrika, hvor de sagtens kan undervise 150 elever, jo det gør 
de, så kan man overveje resultatet, men det gør de jo. 
Så man professionelt kan gå sammen et eller andet sted hen og sige; vi har en udfordring her! 
Fordi vi ikke bare kan sige; up – vi fjerner Lov 409! 
Vi kan ikke bare sige, at vi skipper reformen, vi lever med den, fordi den er politisk vedtaget, 
selvfølgelig skal vi det, men vi skal have et sted at gå hen alle sammen. Vi skal have handlekraft. 
Hvis min forening skal gøre noget, som gør mig glad, så skal den sikre, at der er handlekraft. 
Ikke nødvendigvis til med det samme at ændre noget, men til at vide – der er altid et sted, jeg kan gå 
hen, så nogen tager fat i det, som jeg oplever som et problem, en udfordring, en opgave som jeg ikke 
kan løse. Noget med at bringe det videre, det kan godt ske, løsningen ikke kommer i morgen. Det kan 
også ske løsningen først kommer, når vi alle sammen har handlet, men jeg ved, hvad jeg skal gøre til 
hver en tid. 
Så vil jeg lige sige til sidst, det er jo ikke kun lærere og børnehaveklasseledere, der er ramt af Lov 409, 
der er andre, der også er ramt, dem skal vi jo også tænke ind i sådan en strategi. 
Altså vores tale- hørelærer sidder også på Lov 409, det er der så ikke helt stor forståelse for blandt 
lærerne, desværre, men det gør de. 
For dem er det jo også en udfordring, at skulle løse flere opgaver, det er det for os alle sammen. 
Det var vist bare det! 
 
18.00 
John Vagn Nielsen: Klokken er blevet 18, men vi har en ambition om, at blive færdige med det her 
punkt, så vi fortsætter en halv times tid endnu. 
Claus Hjortdal vær så god! 
Claus Hjortdal: Ja tak for invitationen til at komme op at sige noget, jeg havde sådan set bestemt, at jeg 
ikke skulle sige noget, for jeg tænkte; jeg skal ikke stå i mål for hver enkelt skoleleder lever i Danmark, 
jeg skal stå i mål for, hvordan kommunerne udmønter denne her lov. 
Det kan jeg ganske simpelt ikke. 
Lige så vel som Anders Bondo ikke kan tage ansvaret for, hvad hver eneste lærer gør eller hver eneste 
TR eller hver eneste kredsformand gør. 
Jeg kan lave nogle tendenser, jeg synes, I skulle have lov til at have denne her debat, der hvor den hører 
hjemme. 
Så var invitationen der nu, så tænkte jeg; nu tager vi chancen og griber den. 
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Du tænker, at der kommer nye toner, det kan da godt være, vi kan se nogle nye toner. 
Det første jeg blev konfronteret med, det var et fejlcitat, der blev citeret i medierne at jeg sagde, at nu 
skulle lærerne tage ja-hatten på. 
30.23 
 
Det kunne jeg ikke drømme om. 
Jeg kommer tilbage til det til sidst, det kunne jeg ikke drømme om, at tale så nedladende om det her – 
du godeste, hvorfor skulle vi det? 
I er den vigtigste kilde til at vi kan udvikle folkeskolen, hvorfor skulle vi, som skoleledere, stå sige noget 
negativt om jer, det kunne jeg ikke drømme om, det er et fejlcitat, hvis I går og citerer, at jeg siger det. 
Gå ind lyt til DR, jeg har aldrig sagt det. 
Jeg har sagt, hvis det er svært at blive ved med at finde motivationen efter lang tid, så skal man 
overveje, om man skal blive ved i sit job. 
Det gælder ministeren, det gælder mig, det gælder Bonde, og det gælder jer. 
I vil blive ved med hver dag at tænke; jeg kan ikke slæbe mig på arbejde! 
Så må jeg tage mig selv alvorlig og sige; skal jeg blive ved med det her arbejde? 
Det var sådan set det, jeg sagde. 
Ja-hat eller ej jeg vil gerne sige tak til Viborg for trods alt at sige vi; vi skal kunne se på det hele, vi skal 
ikke bare kunne se på fejlfinderiet, vi skal kunne se på det hele, det kan faktisk godt være, der også 
gemmer sig noget godt inde i det her. 
Så tak for at have modet til at stå heroppe og sige det. 
For jeg startede sgu med at blive lidt bekymret, men da Jeanette gik på scenen – noget af det du sagde, 
det var; vi skal vise, hvor elendig Lov 409 er! 
Vi skal vise skolelederne, at fællesaftaler er det eneste rigtige! 
Jeg sad tilbage med en tanke om, det her det er en ødelæggelses strategi, som man er ved at sætte på 
banen. 
Hvis man så går ind og ser i lærerforeningens strategi, så står der blandt andet omkring ledelse. 
Ledelsen skal være med i udmøntningen af Lov 409 – jeg koger det lidt sammen. 
Jeg har det ikke ordret, men at man i samarbejdet skal arbejde for et godt arbejdsmiljø, som skal bygge 
på tillid og retfærdighed. 
Hvis vi forestiller os, at Jeanette først skal ud og have travlt med at vise, hvor elendig Lov 409 er, og 
skolelederne skal arbejde med tillid og retfærdighed, så kommer vi fandeme godt nok til at stå temmelig 
kraftigt overfor hinanden. 
Det er vel ikke sådan, at vi skal kæmpe mod hinanden, vi skulle da gerne løfte folkeskolen i stedet for at 
kæmpe mod hinanden. 
Det er derfor jeg vil tilbage til den ja-hat, som jeg aldrig har sagt. 
Jeg synes, det er et problem, hvis I laver en ødelæggelsesstrategi. 
I forbindelse med ja-hatten, så vil jeg bare sige; vi skal nok i Skolelederforeningen tage hånd om 
ledernes arbejdsmiljø, vi gør det nogle andre steder, vi går ikke ud på forsiden af medierne, vi gør nogen 
andre steder, hvor der skal skabes handling på det. 
Jeg synes, det er et problem, hvis vi har en ødelæggelsesstrategi. 
Jeg skal ikke stå og lege jubelidiot heroppe og sige, at alting går godt, det gør det ikke, men vi har en 
strategi, der hedder; vi bliver nødt til at tale skolen op, vi bliver nødt til at fortælle om alle de dygtige 
lærere, der hver dag går på arbejde, udfører deres arbejde. 
Forældrene er faktisk ret godt tilfredse med jeres arbejde, det skal I bare vide. 
Vi har brug for at snakke om de dygtige pædagoger, de dygtige medarbejdere vi har på skolen, de 
dygtige ledere der også sidder rundt omkring. 
Vi har brug for at den gode skole, som vi har haft tradition for at have i Danmark stadigvæk skal kunne 
blive bedre, det bliver vi nødt til at stå sammen om. 
Ødelæggelsesstrategien ødelægger folkeskolen generelt. Så kan I sige, at det gør Lov 409 også, det 
behøver den jo altså ikke at gøre. 
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Det behøver den ikke at gøre – vi kan gøre noget ved den, vi kan forandre den undervejs, så den bliver 
tålelig og brugbar, men vi skal ikke have ødelagt folkeskolen for det her. 
Vi skal ikke have mere elevflugt og lærerflugt fra folkeskolen, jeg tror ikke, det er det, lærerforeningen 
er sat i verden for, at sikre at så som muligt stopper i folkeskolen. 
Det er en selvødelæggelsesstrategi, så det batter. 
 
18.05 
John Vagn Nielsen: 
Henrik Hansen: Jeg vil bare sige, at jeg synes, der er en klar linje i Hovedstyrelsens oplæg her fra alle de 
forebyggende tiltag, som vi lavede hele sidste år, hvor vi forsøge at indgå aftaler, og hvor vi forsøgte at 
fortælle vores arbejdsgivere, hvilke problemer der ville opstå i kølvandet af Lov 409. 
Det viser sig jo, at det er rigtigt. 
Det jeg synes, der er vigtigt i oplægget her, det er jo, at der står, at vi skal have kollektiv aftaler. 
Nu er vi allerede begyndt at moderere og modellere på Lov 409, men vi vil ikke have Lov 409, vi vil 
have kollektive aftaler, fordi det er det eneste rigtige, det er det eneste rigtige fundament for indretning 
af lærernes arbejdstid og for fundamentet for en god skole. 
Det er det, der står i det her oplæg. 
Her og nu handler det om, at tage dem på ordet i de to kommuner, hvor jeg arbejder, der bliver 
værnsreglerne systematisk overtrådt, der bliver reformens ord overtrådt og medaftalen overtrædes. 
Så der er rigeligt at gå i gang med. 
 
18.07 
John Vagn Nielsen:  
Morten Refskov: Jeg er rigtig glad for det indlæg Henrik lige er kommet med, for det bestyrker mig i, at 
jeg ikke er fuldstændig på vildspor i forhold til vores strategi, det kunne jeg faktisk godt blive i tvivl om 
i forhold til de taler, der ellers har været. 
Lov 409 som en fornuftig ramme der er ingen problemer med Lov 409, Lov 409 kan godt fungere, 
problemet er, at ressourcen er for lille. 
Jeg har svært ved at se os som en fagforening, hvad er vi sat i verden for? Vi er sat i verden for netop at 
indgå kollektive aftaler, sikre fællesskabet, sikre at alle har nogenlunde fornuftige og lige rettigheder. 
Det er der ingen sikkerhed for, vi kan ikke sikre noget som helt for vores medlemmer i Lov 409 uanset, 
om det er fuld tilstedeværelsestid eller om det ikke er. 
Vi bliver altså nødt til at se os selv i øjnene nu og sige; er det det, vi skal? 
Det synes jeg, jeg har haft rigtig rigtig svært ved. 
Så vil jeg sige en ting.  
Noget af det vi opnår, ved at indgå en aftale giver jo netop også en ressource sikring. 
Vi har ingen sikkerhed i Lov 409, det er op til den enkelte skoleleder, op til den enkelte forvaltning, op 
til den enkelte kommunalbestyrelse at finde ud af, om det er o.k. den måde, man driver skole på. 
Det kan jeg simpelthen ikke se, vi skal kunne leve med. 
 
18.09 
John Vagn Nielsen: Så er det Ane Søgaard! 
Ane Søgaard: Jeg står egentlig her for at give skoleledernes delegation den opbakning, jeg synes, I 
fortjener, jeg havde egentlig ikke tænkt mig at tale under det her punkt lige nu, men Claus Hjortdals 
indlæg om ødelæggelsesstrategien fik mig alligevel lige herop. 
Jeg synes nemlig, I skoleledere i fortjener al den opbakning i verden fra os lærere. 
I fortjener al den opbakning fra os lærere til at gøre oprør, til at gøre oprør mod den forfatning og de 
politikere som vedholdende nægter at se virkeligheden i øjnene. 
I fortjener at få al den større og solidaritet fra os, hvis I åbent og ærligt fortæller jeres ledere, hvilke 
forhold I tvinges til at lede under. 
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I vores strategipapir står der; ledelsens udmøntning af arbejdstidsloven, lokale aftaler samt eventuelt 
retningslinjerne er afgørende for arbejdsmiljøet på alle arbejdspladser. 
Samarbejdet skal i alle forhold bygge på tillid og retfærdighed. 
Spørgsmålet er, om Lov 409 ligger op til. 
Frederiksberg er en af de kommuner, hvor forvaltning og politikere - uden at skamme sig – har 
bekendtgjort, at det er for lærens egen skyld, de skal arbejde under Lov 409. De får nemlig nu mulighed 
for, at få den retfærdighed, de fortjener. 
Deres opgaveoversigt der er individualiseret, så forvaltningen har udsendt et ark papir, hvor de 
beskriver, hvorledes lærens opgaver kan tildeles ud fra den enkeltes kompetencer og formelle 
kvalifikation og ansættelseskrav og anciennitet osv. 
På langt de fleste skoler, der er lærens opgaver fuldstændig identiske med det du havde sidste år, bortset 
fra to klokketimers undervisning mere. 
Reelt har vi regnet på, at det viser sig, at der er en faktor, der er gået fra 2,10 til 1,85. 
For politikernes krav om de her 2 timers merundervisning, dem skal lederne jo sikre opfyldt. 
Det har de selvfølgelig gjort, for at sikre så ensartede vilkår på skolerne som muligt, så har de faktisk – 
for at bakke op om den tidligere A08, som de entydigt har støttet sig til og i evalueringen har været 
positive overfor – forsøgt at løse opgaven ved bare at nedsætte faktoren. 
Sagen er, at de her skoleledere simpelthen ikke har fået den fornødne støtte fra den forvaltning og de 
politikere, der har sendt aben videre til dem. 
De her skoleledere, de ønsker ikke at løse deres hardcore nye rolle, som arbejdsgivere. 
Lederforeningen på Frederiksberg bakkede sidste år entydigt op, da kredsen gik ud og sagde, at vi 
ønskede, at man forholdt sig til den positive evaluering af A08 og fortsatte en arbejdstidsaftale. 
En skoleleder fortalte mig her i foråret, da det gik op for ham, hvad Lov 409 egentlig handlede om, så 
sagde han; hvis jeg havde vidst, at vi skulle udsættes for det der er reglen i Lov 409, så havde jeg 
kæmpet lidt mere for A08! 
Det er en skoleleder lærerne har fortjent. 
Der er en skoleleder på Frederiksberg, som meget modigt har sendt ud til forældrene, på forsiden af 
SkoleIntra, han skriver; ved skolereformen har man politisk presset lærernes undervisningstid i vejret. 
For ikke at give alt for meget køb på en velforberedt undervisning har vi valgt at skære i en del af de 
øvrige opgaver, som lærerne også løser. Det er opgaver, som er meget tidskrævende. 
Det er ærgerligt, men det er nødvendigt på grund af Lov 409, som lærerne skal arbejde efter. Vi er sendt 
årtier tilbage med hensyn til måden, man betragter lærens arbejdstid på! 
Kære skoleledere! Hvis I er enige med jeres kollega, den modige skoleleder fra Frederiksberg, så bak op 
om ham, grib handsken og marker overfor forældre, forvaltning og politikere, at med Lov 409, da er de 
sendt årtier tilbage, den giver ledelsesret over lærens arbejdstid, men er det derfor I har valgt at blive 
skoleledere? 
I skal vide, at vi i Frederiksberg Lærerforening til enhver tid vil bakke jer i forsøget på at generobre det 
terræn, hvor I – fordi I er læreruddannet – kan noget, som hverken forældre, politikere eller 
embedsmænd ved noget om, nemlig pædagogik. 
Bare giv den gas! 
 
18.16 
John Vagn Nielsen: Så er det Jeanette Sjøberg, som er den sidste indtegnede, så skal vi have osv. 
heroppe fra. 
Jeanette Sjøberg: Ja, men jeg ved ikke, hvordan det er, hvordan man hører tingene, der bliver sagt 
heroppe fra, men jeg er da nødt til lige at understrege, at jeg sagde, at Lov 409 er ødelæggende for 
lærerarbejdet og forringer kvaliteten af undervisningen. 
Jeg ved ikke, hvad du hørte Claus, men for mig lød det som om, du sådan set siger implicit at vi bare 
skal acceptere Lov 409, mens vi har den! 
Så kan vi godt få skolen til at fungere og tale skolen op. 
Der er jeg nødt til at sige, at det er jeg ikke enig med dig i. 
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Lov 409 er jo konsekvensen af det, vi mistede sidste år ved OK13, det er jo aftaleretten, det er det, der 
står Lov 409. 
Så har der været forskellige meldinger, om det er godt eller skidt for lærerne, om der er nogen, der er 
ved at vænne sig til den eller hvordan og hvorledes, det er jo så en anden sag. 
I Ballerup har vi jo – Kasper sagde det før – været på mødeplan flere gange, det er jo klart, at når ens 
arbejdsgiver vælger, at nu skal man på tilbagefaldsmodellen altså A05, så må man jo gøre det. Der er jo 
ikke andre valg, så accepterer man, og så arbejdede man efter reglerne. 
Jeg vil også sige, at efter en 6-7-8 måneder brød det sammen ude i Ballerup, og så blev vi enige om – 
parterne blev enige om, at det var ikke den bedste måde at arbejde på, for det var faktisk ikke særlig 
godt for undervisningen og for skolen. 
Det var jo rigtig glædeligt, og man kan sige, at det måske er noget af det, vi står i på landsplan, det skal 
jeg ikke kunne sige, vi står i hvert fald i et land lige nu, hvor det er rigtig svært at være lærer, for der er 
ikke nogen lærere, som har lyst til at tale skolen ned. 
Der er jo ikke nogen, som ikke går ind for, at folkeskolen skal være det sted, vores kultur – altså en 
kultursamfundsinstitution som et af de vigtigste steder i landet. Vi har al god grund til at tale skolen op, 
men vi skal altså have lov til at tale om, at vores arbejdsvilkår ikke er i orden. 
 
 
18.19 
John Vagn Nielsen: Om et kort øjeblik får formanden ordet til at kommentere de forskellige indlæg. 
Jeg skal lige repetere, hvad der har været – vi kommer ikke til selve afstemningen før i morgen, men jeg 
betragter det sådan, at vi har afsluttet selve debatten, så det er sådan at Anders Liltorp har fremsat et 
ændringsforslag, det er det, der hedder nummer 03, det har I fået omdelt. 
Det har vi ikke hørt Hovedstyrelsens svar på endnu. 
Derudover var Karina Pedersen oppe og fremsætte en ændring, den har vi ikke fået trykt, men den er 
forholdsvis enkel lige at notere sig, hvis I går ind i nummer D1 og så tager den 3. pind, hvor der står, at 
der er balance mellem medlemmernes professionelle forpligtelser og ressourcerne, så skal der tilføjes – 
ifølge forslaget – til gavn for det sikre arbejdsmiljø! 
Vi skal nok få det skrevet her, det skal op på lærredet i morgen, når vi når frem til afstemningen. 
Formanden vær så god! 
Anders Bondo: Jeg vil kommentere på – de der har været oppe efter Gordon har været oppe. 
Jeg vil godt lige sige til Flemming; for os var det ikke tilstedeværelsen, der var problemstillingen, det 
havde vi for længst sagt til KL i forhandlingerne, at det kunne vi sagtens leve med. Det var jo netop, 
fordi vi kunne se, at det her det betød, at man skulle finansiere en reform ved at øge lærernes 
undervisningstimetal. 
Det var jo netop ikke klynk, det var fordi lærerne simpelthen ikke kan levere den kvalitet. 
Jeg synes, den måde Rikke Petersen beskriver det på, det er på ingen måde klynk. Hun står 
professionelt frem og siger; den undervisning som jeg gerne ville være garant for, den kan jeg ikke 
levere! 
Det mener jeg faktisk, at vi har pligt til at sige. 
Vi har ansvaret for elevernes undervisning, hvis vi ikke som fagprofessionelle siger; vi leverer ikke den 
vare, vi burde! 
Så svigter vi de elever, vi tager ansvaret for. 
Rikke slår overhovedet ikke på skoleledelsen, nu kan jeg så svare på, hvad vi gjorde ved svaret. 
Jeg havde et langt møde med Rikke, vi er i løbende kontakt med Rikke, fordi vi synes i virkeligheden, at 
Rikkes eksempel kan bruges på mange måder i forhold til at vise de udfordringer, vi står overfor. 
Rikke fortæller, at hun kommer fra Ålholm skolen, hun er rigtig glad for skolen, det er en successkole, 
hvor man faktisk har fået vendt en negativ udvikling, hvor mange etnisk-danske forældre valgte skolen 
fra. 
Så kan man se, at i de yngre klasser har man valgt skolen til. 
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Hun fortæller med stor begejstring om lærerkollegerne, hun fortæller med stor begejstring om en leder, 
som er engageret i forhold til lærernes undervisning. 
Det gør så også – i virkeligheden – Rikkes historie endnu mere velegnet, synes jeg, fordi man kunne 
sagtens have fundet en skole, det findes jo, hvor ledelse og lærere har store problemer, eller lærerne 
indbyrdes har store problemer. Der kan man jo godt forstå, at en omvæltning skaber problemer, men 
det her var altså en rigtig velfungerende skole. 
Rikke kunne også fortælle, at reaktionen fra kolleger på skolen var, at de var rigtig stolte af, at hun 
havde taget det her initiativ og sendt det brev, fordi de bakkede alle sammen op om det. 
Der var da også forskellige holdninger til tilstedeværelse på Ålholmskolen, nogen siger som I, hvor alle 
andre syntes, det var noget fanden havde skabt. 
Sådan er der forskellige holdninger, men jeg har også mødt mange lærere, som siger – med de nye 
betingelser vi skal arbejde under, da er det helt nødvendig med tilstedeværelse fordi, ellers bliver vi alt 
for presset, nu kan vi i det mindste sige; at nu har vi fri! Hvis vi ikke havde det, jamen så ville vi jo føle 
et enormt pres. 
Samtidig har vi jo Rikkes utilfredshed med ikke at komme forberedte til mandagens undervisning eller, 
hvornår det nu er, de kommer uforberedte. 
Jeg er meget enig i, at det ikke er klynk, det er vigtigt, at vi får det sagt, for det er jo forudsætningen for, 
at vi kan gøre det bedre. 
Det er da også det, jeg hører Claus sige – altså vi må jo prøve at gøre rammerne omkring det så gode 
som muligt. 
Jeg er i hvert fald også glad for, at vi har en løbende dialog med lederforeningen, fordi jeg mener, hvis 
vi skal komme fornuftigt ud af de udfordringer, vi står overfor, så er det helt afgørende, at ledere og 
lærere kan stå sammen om, at forsvare rammerne for at vi kan give eleverne god undervisning. 
Vi har altså svaret Rikke på den måde, at vi inviterede hende til et møde, og vi er i løbende dialog med 
hende omkring hendes situation. 
Så vil jeg også sige – inden jeg kommenterer på de andre indlæg, der har været, at det forslag der er fra 
Anders, vil vi kigge på, vi vil så lige have fred og ro, og så mødes Hovedstyrelsen i morgen tidligt, der er 
ingen grund til at spilde jeres tid her sidst på dagen med det, så vil vi prøve at komme med en 
kommentar. 
Umiddelbart så læser jeg Anders forslag, det vil jeg snakke lidt med ham om bagefter, det behøver jeg 
ikke gøre på talerstolen, men lidt i stil med det, som jeg skriver i medlemsbrevet. 
Jeg skriver nemlig – dels skal vi formidle erfaringerne på de skoler, hvor det er lykkedes at skabe en 
fornuftig arbejdssituation, dels – og ikke mindst – skal vi kæmpe for, at politikere tager ansvar på at 
skolerne rent faktisk har mulighed for at løse opgaven. 
Altså er den todelt, vi har en udfordring i forhold til en her og nu situation, samtidig har vi et mere 
langsigtet, hvor vi i fællesskab må prøve at ændre de overordnede rammer, der er omkring det. 
Det er den todeling, jeg også læser i dit forslag Anders. 
Så kan man så sige, skal vi få tingene til at bryde sammen, eller skal vi ikke få det til at bryde sammen. 
Jeg vil da bestemt ikke afvise, man kan havne i en situation, hvor det er helt nødvendigt – også for ens 
egen arbejdssituation – at være meget rigid i forhold til de regler, der er. 
Det kan bestemt ske, men jeg synes da også, det er tankevækkende, at høre nogle skoleledere og lærere 
fortælle om, at de har i fællesskab set udfordringerne her i øjnene, så har de prøvet at skabe nogle 
rammer. 
De ved godt, det ikke er optimalt, de ved godt, de ikke leverer det, de skal i forhold til forældresamtaler 
osv., for det har de måttet skære ned på. 
De ved også godt, at forberedelsestiden er presset, men de har alligevel prøvet at skabe en fornuftig 
arbejdssituation. 
Vi har snakket meget om to veje, men der er måske i virkeligheden tre veje. 
Det der bare for mig er vigtigt, det er, at vi ikke opgiver kampen om grundlæggende at få lavet om, jeg 
er enig i, at Lov 409 ikke er nogen som helst optimal ramme, jeg er helt enig i, at det vi skal gå efter, det 
er at prøve at få aftalebelagt vores arbejde, fordi det skaber en ordentlig fælles ramme. 
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Da vi havde lyttemøderne i foråret, var der jo ting, som vi fik at vide igen og igen på de her lyttermøder, 
når vi hørte, hvad der rørte sig ude på skolerne. 
Det ene det var det, vi har talt meget om, nemlig muligheden for at forberede undervisningen 
tilstrækkelig kvalificeret den kommer til at komme under pres. 
Det gør den i høj grad, når man har 29 lektioner og en 3-4 timer til at forberede. 
Der er ingen, der kan leve op til de krav, der er til forberedelse til undervisning, det er ganske enkelt 
umuligt. 
Men det andet der blev sagt igen og igen, det var, at man følte – man var bange for at sammenholdet på 
skolerne blev udfordret, fordi der pludselig ikke er ressourcer nok, fordi der ikke er en kollektiv aftale, 
der regulerer tingene, så bliver det pludselig en kamp mod hinanden om at skaffe ressourcerne. 
I det svar som ministeren sender til Rikke, der siger hun; jamen, hvis dine forhold ikke er i orden, så må 
du snakke med skolelederen om det! 
Det kan hun da godt, men hvis Rikke går ind til skolelederen og siger; det her hænder overhovedet ikke 
sammen! Skolelederen siger; o.k. det kan jeg da godt se, jeg piller lige 4 lektioner fra for at det kommer 
til at hænge sammen! 
Så er der bare en anden kollega, der skal læse de her 4 lektioner. 
Det her med at prøve at kæmpe og komme i en situation, hvor man føler, man bliver nødt til at kæmpe 
for sin egen situation. Det er sådan noget, der presser et sammenhold helt urimeligt, og det er der ingen 
af os, der har brug for, fordi vi skal samarbejde om den opgave, vi har ude i skolen. 
Det er jo nogen af de udfordringer, vi skal prøve at tackle. 
Derfor er jeg også enig, når Kasper fra Ballerup siger, at vi skal prøve at kigge på og differentiere den 
indsats, vi har jo været meget ihærdige, så snart der er en kreds, der er i forhandling med en kommune, 
så er OK afdelingen og Gordon rykket ud og har sagt; hvordan kan vi hjælpe? 
Prøvet at få lagt nogle linjer i det, derfor er jeg også enig, når Gordon siger; det her med at tro, at man 
kan lave sådan et bundniveau, det tror jeg er meget svært, fordi de lokale traditioner og 
samarbejdsrelationer er helt afgørende. 
Det har vi set gang på gang, det at man laver en aftale, som måske ikke - på papiret - ser voldsomt 
prangende ud, det kan man i virkeligheden bruge til at få udmøntet en arbejdsdag for lærerne på en 
særdeles hensigtsmæssig måde. 
Til gengæld har vi også set nogen af de mere prangende aftaler, som viser sig at rende ind i en række 
problemer, fordi man i virkeligheden ikke – sådan i realiteten – står ved aftalen. 
Så den facitliste tror jeg ikke. 
Vi skal nok flytte en hel del fokus over på de steder, hvor man står med den rå Lov 409 og være parat 
til at hjælpe der. 
Jeg vil bare sige, at der er nogen steder, hvor det her nærmest er blevet ideologi eller religion for 
kommunerne, hvor man slet ikke går ind og tænker; er det fornuftigt i forhold til de skoler, vi har? 
Det her skal bare være Lov 409. De steder tror jeg bestemt på, at der er brug for noget ekstra hjælp. 
Jeg har været inde på flere gange, at det her også drejer sig om lærernes arbejdsmiljø. Selvfølgelig gør 
det det, hvis der ikke er et ordentlig arbejdsmiljø, så kan man heller ikke levere en ordentlig 
undervisning, derfor tror jeg ikke Karina, at vi kan få problemer med dit forslag, men det vil vi 
selvfølgelig også vende tilbage til. 
Marianne er inde på det her med, at hvis man som enkelt person står og føler, at man står ude på en 
eller anden isflage i det åbne hav uden nogen retning i det, der foregår, så er det en enorm belastning. 
Det er fuldstændig rigtigt. 
Derfor er de indsatser, som vi prøver at ligge op til med det her strategipapir, det er jo netop også for at 
prøve at sige; hvordan kan vi i fællesskab bruge kollektivet til at kanalisere de udfordringer videre? 
Det er noget af det, vi vil prøve at systematisere fremadrettet. 
Henrik har jeg vist kommenteret på, fordi du siger Henrik, at vi skal gå efter en kollektiv aftale. 
Det er jeg fuldstændig enig med dig i. 
Morten var oppe at sige, at Lov 409 er ikke til at leve med, jeg er helt enig. 
Lov 409 er en rigtig dårlig ramme omkring det, vi står for, nemlig en god undervisning. 
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Så var Ane oppe og bakke skolelederne op, jeg tror i virkeligheden, at det også er en drøftelse, vi skal 
have, fordi jeg mener, vi kan sagtens snakke om, at lærerne er enormt presset, men det er rigtig mange 
skoleledere godt nok også. 
Det får vi også meldinger om, at de er. 
Det er jo ikke kun lærere, der er sygemeldt, når vi hører ude på skolerne, det er altså også nogle ledere, 
som er så presset, at de har svært ved at stå for det her pres. 
Jeg synes, Anders beskrivelse om, hvordan aben hele tiden bare skubbes væk fra dem, som har 
ansvaret, det er fuldstændig rigtigt. Det her er – var det Jeanette, der sagde – decentralisering af 
magtesløshed! 
Det er jo det, vi skal lave en strategi for at få vendt. Det var derfor, jeg i min indledning i morges sagde; 
noget af det vigtige, vi går efter her, det er at prøve at få fastholdt et ansvar med de politikere, der rent 
faktisk har ansvaret. 
Det er ikke nemt, skulle jeg hilse at sige. 
Jeg mødtes med ministeren før sommerferien, vi drøftede om vi kunne ud og holde nogle fælles 
regionale møder lidt ud fra det, som Claus siger; vi skal sørge for, at der også er opbakning til 
folkeskolen! 
Jeg siger så; jamen det kommer da an på, hvilken platform vi står på, når vi kommer ud! 
For mig var det helt afgørende, at nu er loven vedtaget, folkeskolereformen er vedtaget, den kan vi godt 
diskutere og snakke om, det vil jeg da gerne blive ved med, der er også nogen ting i den, som jeg 
bestemt ikke bryder mig om, men det ændrer ikke ved, at den er vedtaget. Derfor må vi så sige; nu må 
fokus ligges på skolernes muligheder for - så rent faktisk også - at løfte den lov, som politikerne har 
vedtaget. 
Hvis vi kunne ligge fokus der, at vi i fællesskab ville have fokus på skolernes mulighed for at løfte 
opgaven, så vil jeg gerne ud på regionale møder. 
Det følte jeg faktisk, at der var en god forståelse for med Undervisningsministeriet. 
Her efter sommerferien har vi så fået et brev om, at de møder ikke bliver til noget, til gengæld så vil 
man lade tingene køre lidt længere, så engang i foråret så vil der blive holdt nogle regionale møder, hvor 
det ikke er sammen med mig, men det er med hele det der store partnerskab, hvor elever og forældre 
osv. er med. 
Jeg har sådan en fornemmelse af, at der jo sidder et implementeringssekretariat med stærk 
repræsentation fra Finansministeriet. 
De synes, det fælles fokus på skolernes muligheder for at løse opgaverne er fuldstændig 
uhensigtsmæssigt. 
Derfor skal vi i fællesskab ligge et pres på, at vi får lavet de analyser, det er en vigtig del af vores 
strategi. 
Jeg er helt enig med dem, der siger, at de også kræver medlemmerne er med, fordi det er i virkeligheden 
dem, der i sidste ende skal levere den dokumentation. 
Det vi være allerbedst, hvis vi kan gøre det sammen med ministeriet, ellers må vi jo gøre det selv. 
Vi har haft rigtig meget fokus på den interne kommunikation, vi har holdt regionale TR møder, vi har 
holdt lyttemøder, vi har haft kredsformændene, helt systematisk inde osv. Noget af det, jeg tror, vi skal 
blive bedre til, det er, at formulere os omkring, hvilke overvejelser vi har gjort omkring den interne 
kommunikation, det står der ikke så meget om i strategipapiret, det vil jeg i hvert fald ligge os i selen 
for. Det vil jeg sørge for, at vi har opmærksomhed på, fordi det tror jeg også ville kunne afhjælpe nogle 
af de usikkerheder omkring, hvad er det i virkeligheden foreningen arbejder med. 
 
18.30 
John Vagn Nielsen: Tak for god debat, vi vender tilbage med kommentarer til de to konkrete forslag, 
der er. 
Så afklarer vi dem i morgen. 
Ja vi er færdige med dagens program klokken blev 18.30, men vi slipper så for mødet i aften. 
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Det er som sagt under punkt 4, vi er tæt på at være færdige med punkt 4, vi mangler at behandle de 
forslag, der er forslag, der er D1, der er 03, som Anders Liltorp har fremsat, som ændring, så var det 
forslag arbejdsmiljø, som Karina Pedersen har fremsat. 
Det vender vi tilbage til i morgen 
Vi skal starte i morgen, når klokken er 9. Hovedstyrelsen skal mødes en halv time før kl. 8.30, men vi 
suspenderer kongressen nu og ses igen i morgen – så må I have en god aften! 
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Onsdag den 3. september 2014 – kl. 09.00 – 15.15 
 
Kl. 9.00 
Anders Bondo Christensen: Tusind tak til Henrik Andersen – jeg har også lige en blomst til Henrik kan 
tage med hjem til sin kone, som kommer fra Ny Fløng. 
 
 

Dagsordenens punkt 4: Videreudvikling af foreningens strategi i lyset af 
Lov 409 
 
John Vagn Nielsen: Ja, vi vil også gerne sige godmorgen! 
Vi genoptager kongressen, nu må vi se, hvor længe vi holder ud i dag i tidsplanen nu har vi frem til 
klokken 12, så har vi et par timers frokostpause, så har vi igen i eftermiddag, hvor vi også vil prøve at få 
plads til lægge lidt pauser ind undervejs. 
Se vi er jo ved dagsordenens punkt 4, som er videreudvikling af foreningens strategi i lyset af Lov 409! 
Vi kom igennem debatten i går, det havde tilbage var nogle forslag. Vi havde det forslag, som hed D1, 
som var forslaget til kongresvedtagelse fra Hovedstyrelsen, hvor der var et indlægsforslag, som vi har 
fået uddelt, der hedder 03 fra Anders Liltorp. 
Der ligger så et papir her, som er uddelt her til morgen, der hedder 04, som er en anden formulering, 
som Hovedstyrelsen har lavet, som Gordon vil kommentere om et øjeblik. 
Den anden ting der lå - I kan huske, at Karina Pedersen var oppe og foreslå i den tredje bombe – en 
tilføjelse om arbejdsmiljø. 
Det er der også kigget på, og det vil Gordon kommentere, vi starter med, at Gordon får ordet for at 
kommentere de ting – vær så god! 
Gordon: God morgen! 
Ja, som dirigenten sagde, så skal jeg kommentere Anders Liltorps forslag 03, det har vi drøfte og 
behandlet i Hovedstyrelsen. 
Vi er sådan set meget enige med Anders sigte med forslaget, nemlig det sigte at vi skal målrette det 
strategiske arbejde lidt mere, gør det mere forpligtende, at vi løbende skal komme med initiativer, der 
involverer alle dele af foreningen. 
Det er det, vi mener, det er også det, der står mere klart ved Anders Liltorps præciseringer, men vi har 
så i det forslag 04 - som vi har fået ud nu, og som ligger ude på jeres pladser – foretaget nogle 
ændringer, nogle præciseringer. Det har vi gjort ud fra, at vi sådan set har det meste af Anders forslag 
med, men vi har strammet det – sprogligt – en lille smule op. 
Så har vi lagt vægt på, at det altså skal være initiativer, der løbende bliver sat i gang, men som involverer 
alle niveauer i foreningen, det synes vi er en vigtig pointering, at det altså skal være noget, der har sigte 
mod alle niveauer i foreningen. 
Sådan vi i hvert fald ikke har den opfattelse, at man bare i førerbunkeren, Hovedstyrelsen, 
Hovedforeningen, at det er der, man skal tage alle initiativerne, og så skal man bare sidde og vente på, 
at man får en masse ting, man kan gå i gang med. 
Hvis vi skal løse denne her store udfordring, vi står med, så skal vi gøre det i et fællesskab, der 
forpligter alle. 
Så det er vores forslag nummer 04, det vil jeg – på Hovedstyrelsens vegne – opfordre jer til at stemme 
for, vi synes, vi har Anders rynker med, men med nogle små ændringer. 
Så vil jeg vende mig til Karinas forslag om arbejdsmiljøet, jeg tror, det skulle komme op på tavlen her 
om et øjeblik. 
Det vi har forstået på Karina, det var, at det var vigtigt at få noget med arbejdsmiljøet med. 
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Det som du fik sagt heroppe fra, det var, en tilføjelse til pulje 3, som lyder - at der er balance mellem 
medlemmernes professionelle forpligtelser og ressourcerne, og så tilføjelsen til gavn for det sikre 
arbejdsmiljø. 
Der vil vi altså foreslå, at det bliver til gavn for arbejdsmiljøet, fordi at sige, at det sikre arbejdsmiljø, det 
henfører jo sådan set til, at der er et sikkert arbejdsmiljø. 
Det er vel heller ikke sikkerhed, der er pointen i det, det er arbejdsmiljøet, sådan forstod vi dig. 
Så vil altså foreslå tilføjelsen til gavn for arbejdsmiljøet. 
Med den tilføjelse så vil jeg håbe og anbefale, at vi stemmer for Hovedstyrelsens forslag D1 med 
Karinas ændring og med Hovedstyrelsens ændring 04. 
Tak! 
 
9.06 
John Vagn Nielsen: Ja tak for det! 
Så jeg ret i, at jeg så, at Karina nikkede til, at det var o.k. med den ændring, så vi vil sige, at den bliver 
behandlet og det, der vil være til gavn for arbejdsmiljøet? 
Så har vi 03 og 04 lige den detalje, at Anders Liltorp som får ordet om et øjeblik, laver en ændring til 
sidste afsnit, som I kan se på 04, så er det de to sidste afsnit, der erstattes i det forslag, Hovedstyrelsen 
har lavet, Anders Liltorp vær så god! 
Anders Liltorp: Ja, men tak til Hovedstyrelsen. 
Jeg tror nemlig, det er rigtig vigtigt, at vi får præciseret, hvad det er, vi mener, når vi skriver noget. 
Jeg talte lige med Lisbeth, jeg har spurgt, om jeg godt måtte sige det, hun var henne og spørge; er du 
tilfreds Anders? 
Fordi vi sådan skal passe på, at vi ikke taler alt for DLF’sk. 
Det mener jeg faktisk, at vi er kommet omkring her, så jeg kan godt trække mit forslag og så vil jeg da 
også anbefale, at vi stemmer for Hovedstyrelsen forslag nr. 04! 
 
9.07 
John Vagn Nielsen: Jeg skal høre, om der er andre, der ønsker ordet? 
Det er ikke tilfældet, så er vi klar til at stemme. 
Det første vi stemmer om, det er det ændringsforslag, der hedder nummer 04, som Anders Liltorp altså 
også har støttet, jeg vil gerne se, hvem der kan stemme for ændringsforslaget! 
Ja tak! 
Nogen, der stemmer imod? 
Det er der ikke! 
Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod? 
Ændringsforslaget er vedtaget! 
Det andet ændringsforslag, det var tilføjelsen til bombe nr. 3, hvor der altså skal stå – til gavn for 
arbejdsmiljøet! 
Jeg vil gerne se, hvem der kan stemme for det ændringsforslag! 
Ja tak! 
Hvem stemmer imod? 
Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod? 
Ja tak! 
Ændringsforslaget er vedtaget. 
Så stemmer vi om forslag nummer D1 med de to ændringsforslag, vi lige har sat ind, jeg vil gerne se, 
hvem der kan stemme for forslaget! 
Ja tak! 
Er der nogen, der stemmer imod? 
Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod? 
Ja tak forslaget er vedtaget. 
Så er vi færdige med det dagsordenspunkt – vil du videre Helle? 
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Dagsordenens punkt 5: Danmarks Lærerforenings 
læreruddannelsespolitik 

 
9.08 
Helle Hjorth Bentz: Vi er nu nået til dagsordenens punkt 5. Danmarks Lærerforenings 
læreruddannelsespolitik og under dette punkt er der udsendt følgende materiale 
Lærerstuderendes Landskreds faktion 5 har fremsendt forslag til en kongresvedtagelse, det er bilag E1, i 
den forbindelse er der vedlagt et notat fra De Lærerstuderendes Landskreds, som er bilag E1.1. 
Der er også udsendt Hovedstyrelsens forslag til en kongresvedtagelse vedrørende samme, det er bilag 
1.2 og udsendt de principper, der ligger til grund for Danmarks Lærerforenings principper for en 
læreruddannelse på kandidatniveau. 
Jeg skal sige, at de også har vedlagt den pjece, der lå foran jer i går, da I kom, om den 5. årige 
læreruddannelse – det er det samme materiale. 
Jeg vil starte med at give ordet til Bob Bohlbro, som vil forelægge de lærerstuderendes forslag. 
Vær så god Bob! 
 
9.09 
Bob Bohlbro: Tak for det! 
God morgen! 
LL har sat det her punkt på dagsordenen, fordi de vil ændre Danmarks Lærerforenings holdninger og 
arbejde med læreruddannelsen. 
De sidste par uger har vi haft en masse rigtig gode debatter rundt omkring i landet med jer. 
Det jeg vil nu, der lige at prøve at samle lidt op på præcis, hvad er det, vi mener, hvad er det, vi ønsker? 
Prøve at kommentere lidt på nogle af de ting, som har været diskuteret rundt omkring i landet de sidste 
bar uger. 
De sidste 20 år har der været 5 reformer af læreruddannelsen i Danmark, der var to reformer af vores 
institutionstype. 
Faktisk så er vores læreruddannelse lige nu så ny, at selv jeg ikke engang har gået på læreruddannelsen, 
den der fungerer lige nu. 
Så ny er den. 
Det er selvfølgelig med til at skabe en masse frustrationer, men det kan også være med til at skabe et 
forkert billede af, hvad læreruddannelsen er i dag. 
Vores medlemmer, de går på læreruddannelsen, de ved, hvad det er for en læreruddannelsen, de ved, 
hvilke ønsker vi har til en læreruddannelse, vi ved hvilke oplevelser der er, og hvad der – rent faktisk – 
sker ude i læreruddannelsen i dag. 
Jeg tror, man skal passe på med at sammenligne billeder med dengang, man selv tog læreruddannelsen, 
og så den læreruddannelse der er i dag, for det har været meget omskifteligt. 
Jeg kan huske, at sidste år stod Anders heroppe på talerstolen og inviterede statsministeren med ud i en 
folkeskole, for at se hvordan sådan en så ud. 
Jeg ville faktisk ønske, at jeg kunne invitere alle jer herinde med ud på læreruddannelsen for at se, 
hvordan er en læreruddannelse i dag? 
Med praksis kobling i undervisningsfagene, forskningsprojekter inde i grunduddannelsen osv., det ville 
jeg ønske, at det kunne gøres, vi kunne tage en ordentlig debat omkring det. 
Jeg synes, det har været gode debatter, det lyder det til, både dem jeg selv har været med i og dem som 
resten af LL delegationen har været med ude i. 
Vi ønsker en læreruddannelse, der gør os til eksperter i undervisningen. 
Vi ønsker en læreruddannelse, der gør os til eksperter til at danne eleverne i folkeskolen. 
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Det er målet og hovedfokus i hele vores uddannelse, det er vores lærerrolle, det er vores evner til at 
undervise og gennemføre god undervisning og samarbejde med andre kolleger om, at skabe et skoleliv 
med høj trivsel for børnene. 
Det mener vi – rent faktisk – at vi har i dag. Det mener vi, at vi har haft i mange år. 
Vi mener faktisk, at alle jer der sidder herinde og alle vores kolleger rundt omkring i hele landet er 
eksperter i undervisning.  
Det kræver ikke en kandidatgrad at være ekspert i undervisning. 
Så er der selvfølgelig alle andre muligheder, man kan ønske med en læreruddannelse, man kan blive 
skoleleder, man kan få alle mulig andre efteruddannelser. 
Det forstår vi godt, og det skal der være muligheder for, men læreruddannelsen skal være en 
uddannelse, der danner os til at være lærere. Det mener vi, må være hovedfokus for denne her, så skal 
man kunne videreuddanne sig til de mange andre muligheder, som skal støtte op omkring den gode 
folkeskole. 
Sidste år skrev jeg brev ud, jeg skriver også som underskriver til lærerne, så skriver jeg også nogle gange 
breve ud til lærerstuderende, da skrev jeg 
Til de nyudlærte studerende skrev jeg: Velkommen til Danmarks største og længste debat! 
Velkommen til folkeskolen og læreruddannelsen! 
Fordi der er det, at folkeskolen altid vil være til debat – rent faktisk så er hele debatten om 
læreruddannelsen skal være en kandidatgrad eller ej eller være fra universitetet, det skriver Keld 
Grinder-Hansen i sin bog faktisk allerede om, at det sker i 1850’erne, hvor man begynder at tale om de 
her diskussioner, så det har været en stor debat – både med læreruddannelsen og folkeskolen har altid i 
200 år været en folkelig debat, det ændrer man ikke, på at lave reformer af skolen, men man ændrer det 
heller ikke på at lave reformer, der er lavet et andet sted. 
Uanset hvilken læreruddannelse vi har, så vil folk altid blande sig i den. 
Det er ikke på grund af vores uddannelse eller vores job, det er fordi, det er en del af 
velfærdssamfundet. 
Det er en konsekvens af, at borgerne betaler til velfærdssamfundet og føler sig, som kunder og 
kunderne føler altid, at de har ret. 
Sådan er det også med lærerne, tænk på lærerne der har en 5-årig kandidat uddannelse og bagefter 6 års 
turnus for at kunne blive læge. 
Jeg tror, de fleste af os herinde kender en eller anden person, der er gået og selvdiagnosticeret sig selv 
og sagt til lægen; jeg fejler det her! 
Jeg har i hvert fald ret i, hvad jeg fejler, du skal bare give mig min medicin. 
En læge, der har en 11 år lang uddannelse, går man stadigvæk op og blander sig i og siger; hvordan og 
hvorledes det var, for det er en del af vores velfærdssamfund. 
Befolkningen blander sig i det. 
Omvendt er det med tømreren, det er de færreste mennesker, der er gået hen til tømreren og har sagt, 
hvordan han skal bygge vores hus. 
Han har en 4-årig uddannelse. 
Det jeg prøver at pointere med det, det er bare, at længden af uddannelse, indhold af uddannelse 
ændrer ikke på, om samfundet blander sig, eller om politikerne blander sig. 
Det handler om, at vi er en del af et velfærdssamfund, som altid vil være under skud for politikere og 
samfund. 
Det handler om rammerne i folkeskolen. 
Mange af os kan godt lide at diskutere den finske folkeskole, fordi de har mange gode resultater. 
Lad mig lige prøve at læse op, hvad nogen af de ting, der rent faktisk sker i den Finske folkeskole, som 
måske kunne være årsagen til, at den finske folkeskole klarer sig rigtig godt, og ikke bare deres 
uddannelse. 
I Finland bruger man tiden på fokuseret læringsaktiviteter, færre timer, kortere dage, mindre 
hjemmearbejde, lærerne har færre timer med klasserne og meget mere tid til forberedelse og faglig 
fordybelse. 



 44 

Finland er imod alt, hvad der handler om frit skolevalg og konkurrence i skolerne, om markedskræfter. 
Det har den konsekvens, at i Finland har man ikke et privat skolesystem, som konkurrerer med 
folkeskolen, fordi man har en lighedstanke igennem hele skolen omkring det her. 
Det tror jeg er nogle af årsagerne til, at man har et rigtig godt skolesystem, det minder mig også om det, 
der står i Danmarks Lærerforenings politik om, hvilken skole vi gerne vil drive i Danmark. 
Så jeg tror faktisk på, at det er skolen, der kan være med til at gøre, og vi kan måske sammen være med 
til at kæmpe for bedre rammer i folkeskolen, hvis vi skal løfte folkeskolen og løfte vores prestige i 
folkeskolen. 
Når vi står på denne her kongres, så er det selvfølgelig rigtig meget fagpolitisk, der skal diskuteres, det 
er blevet diskuteret OK osv. Der ved jeg godt, at der ved I lærere som regel en del mere end, vi 
lærerstudenter gør, det er vi lidt nye i. 
Det forstår jeg godt, men vi følger dog lidt med og kan sige; det er jo ikke altid, at en 
kandidatuddannelse fagpolitisk forstærker en, det kan vi snakke med GL om, lægerne som vi gjorde 
sidste år. Jeg tror, det handler om mange ting, når man skal tage denne her størrelse strategiske 
diskussion omkring det, men for den fagpolitiske del så tror jeg, man skal passe på med at lave et 
fagpolitisk spil, som går ud over fagligheden i uddannelsen. 
Det er det, vi mener, når vi er bange for, at man går ind og tager en kandidatuddannelse eller vil lave en 
kandidatuddannelse, for det ændrer fagligheden for vores lærerrolle fra en professions bachelor, som vi 
har i dag. 
Vi har ikke noget mål om, at læreruddannelsen ikke må være 5-årig, vi er altså ikke lodrette imod en 5-
årig, men vi har bare ikke noget mål, om den skal være det. 
Vi har et mål om, at vi skal have en fuldtids 4-årig læreruddannelse lige nu, det er vores mål lige nu. 
Vi er imod en kandidatuddannelse. 
Man skal passe på med at diskutere tid, det ved jeg godt, det ved I også, det har vi gjort meget, vi ved 
alle, at en længere skoledag jo ikke – nødvendigvis – er lig med en bedre, sådan er det altså også med 
læreruddannelsen. 
Det længere er ikke nødvendigvis bare bedre. 
Det handler om indholdet i skolen, når vi snakker skole, og det handler indholdet i læreruddannelse, når 
vi snakker læreruddannelse. 
Og indholdet det er bestemt af nogen rammer for, hvordan og hvorledes skal det her være? 
En kandidatuddannelse var der en retning imod, hvilken lærer man skal være, hvorimod en professions 
bachelor retter sig imod en anden lærer, man skal være. Sådan er det, og det er den diskussion, vi skal 
have. 
Professionshøjskolerne har været ude at sige, de hverken kan lave en kandidatuddannelse eller vil lave 
en kandidatuddannelse. 
For kandidatuddannelser er en type uddannelser, der retter sig mod noget, de ikke har lyst til at 
uddanne. 
Hverken de eller jeg har noget imod kandidatuddannelser, det er bare en anden type uddannelser, end 
det man laver på professionshøjskolerne, der laver man professionsuddannelser. 
Det har professionshøjskolerne af sig selv været ude at sige, det udfordrer i hvert fald tanken for nogen. 
Så spurgte Dorte Lange mig forleden dag, da vi havde en af vores jævnlige debatter om det her punkt. 
Så siger, hun til mig; hvorfor er det, du ikke gider være en lærer, der forsker i egen praksis? 
Vi havde en diskussion om kandidater, om skulle forske i egen praksis, hun siger; hvorfor vil du ikke 
være det? 
Det er fordi, jeg ikke vil være en lærer, der forsker i egen praksis, jeg vil have min faglighed, der handler 
om at undervise. 
Selvfølgelig skal jeg kunne reflektere over min undervisning, det gør vi jo allerede i dag, det er en del af 
det, som i dag gør os til eksperter i at undervise. 
Det at vi kan reflektere over vores egen undervisning, det synes jeg, vi kan i dag. 
Det har jeg fået bekræftet – heldigvis – af praktiklærere rundt omkring, det er jeg også forholdsvis o.k. 
til. 
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Er der nogen praktiklærere af mine til stede? 
Jeg vil meget gerne have, at der kommer forskere ind i min undervisning og andres undervisning og 
sammenligner vores undervisning og forsker i, hvordan vi alle sammen, sammen kan løfte 
undervisningen. 
Fordi jeg har min faglighed, som underviser og forskerne har deres fagligheder, vi skal sørge for at vi 
laver vores arbejde, og de skal sørge for, at de laver deres arbejde. 
Så tror jeg på, at lærere - sammen med forskere – kan udvikle folkeskolen endnu mere. 
Så vil jeg slutte af med at sige; vi ønsker selvfølgelig en læreruddannelse tilpas til den folkeskole, vi 
ønsker os. 
Vi ønsker os – ligesom de fleste af jer nok også ønsker jer – en folkeskole, der er mangfoldig, som 
består af den brede befolkningsdel, som forstår at læring er langt mere end det, der kan testes i 
akademiske test, og en skole der danner til verdensborgere til det danske samfund, det tror og har jeg 
en fornemmelse af, at vi rent faktisk er enige i, og det vi så skal være enige om, det er, hvad er det for 
en læreruddannelse, der gør os bedst i den retning? 
Vi har i dag en læreruddannelse, som er forskningsbaseret, det er en 4-årig professions bachelor på 
professionshøjskolerne. 
DLF’s principprogram siger, at foreningen arbejder på at få en 5-årig forskningsbaseret 
læreruddannelse. 
Det vores forslag egentlig går ud på, det er at vi sammen i dag skal prøve at vedtage, at vi kan godt 
arbejde for en kandidatuddannelse og i stedet arbejder for at forbedre vores professions bachelor, så vi 
kan blive endnu bedre eksperter og endnu bedre til at arbejde sammen og skabe en endnu bedre 
folkeskole sammen – alle sammen. 
Tak skal I have! 
 
9.20 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! 
De Lærerstuderendes Landskreds fremsatte forslag til kongresvedtagelse E1. 
Så vil jeg gerne give ordet til Jørgen Hansen fra Hovedstyrelsen – vær så god! 
Jørgen Hansen: Tak for det og tak til Bob for et spændende indlæg her. Det var rart at konstatere på 
Bobs fremlæggelse, at vi - meget langt hen ad vejen - er enige om indhold og indsats i at få en bedre 
læreruddannelse. En bedre læreruddannelse for de studerende og en bedre læreruddannelse for 
folkeskolen – efterfølgende også. 
Det er jo i hvert fald rart, at have det grundlag. 
Jeg vil give nogle kommentarer til LL’s oplæg og så også bagefter på baggrund af Hovedstyrelsens 
forslag tage en vedtagelse ligge noget af det frem, som vi mener, er baggrunden for den vedtagelse, som 
jo er sendt ud på forhånd også til jer. 
Den orientering - som I også har fået – ligger jo i det papir, eller de principper som er blevet uddelt her, 
de ligger også til baggrund for de her ting. 
Det er jo principper, som når vi taler om, at få lavet en 5-årig professionsrettet læreruddannelse på 
kandidatniveau. Principperne er udarbejdet af en ad hoc gruppe, som blev nedsat i Hovedstyrelsen 
sidste år. 
Det var i øvrigt et arbejde, som Bob også blev inviteret til at deltage i, men takkede pænt nej, Bob har 
så også – efterfølgende – diskuteret det her med os, så derfor har de lærerstuderende fulgt med på 
sidelinjen hele tiden i forhold til vores papir – i hvert fald. 
Da vi drøftede det her punkt på Hovedstyrelsen i sidste uge, så blev det klart for os, hvad det er, som 
LL har imod i principperne. Det er ikke længden på uddannelsen – om det er 4 eller 5 år – det er 
derimod selve kandidatniveauet. 
Man ønsker ikke at være kandidater. 
Som jeg læser og hører argumenterne, så er der primært to årsager til det. 
Man er nervøs for, at læreruddannelsen – med et kandidatniveau – mister sin praksis og 
professionstilknytning, og så vil man ikke have uddannelsen til at ligge på et universitet. 
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Det er nogen af de argumenter, der har været. 
For at tage det sidste først, så vil jeg godt helt klart slå fast – en gang for alle faktisk – at Danmarks 
Lærerforening aldrig har ønsket eller foreslået, at læreruddannelsen skulle flyttes over på 
universiteterne. 
Det er en misforståelse, som nogle desværre har fået og gentaget flere gange. 
Det ønsker vi simpelthen ikke. 
Det er rigtigt, at professionshøjskolerne - som de er i dag - ikke kan uddanne kandidater. Derfor kan de 
heller ikke alene stå for en læreruddannelse på kandidatniveau, men det er lige så kendt, at 
universiteterne ikke kan uddanne lærere, de har ikke de rigtige folk til den opgave. 
Med hensyn til praksis og professionstilknytningen, jamen så vil vi gerne have det bedste fra de to 
verdener. 
Den tætte kobling til professionen og praksis som professionshøjskolerne kan og så også de 
refleksioner over undervisningen og faget med et videnskabeligt grundlag, som er det, universiteterne 
kan. 
Begge dele med det udbytte, at den enkelte lærer endnu bedre til at reflektere over egen undervisning til 
gavn for elevernes udbytte af undervisningen. 
Sådan en uddannelse findes ikke i øjeblikket i Danmark, det er vi helt klare over, men det er den, vi 
gerne vil have, og det er derfor, vi godt vil have andre til at være med til at skabe den. 
Det vil vi gøre i dialog med politikere, professionshøjskoler, med universiteterne med lærerne og med 
de lærerstuderende og andre, der vil være med til at diskutere det også. 
Det er rigtigt, at der er en del af de uddannelser, der foregår på universitet, der ikke relaterer sig ret 
meget til praksis, men det er også fordi, det ikke er formålet med det, men der er jo altså også 
uddannelser på universitetet, der er professionsrettet, som både har et højt teoretisk grundlag og niveau, 
og som også har en stærk kobling til praksis. F.eks. medicin studiet. 
Vi vil hverken nedlægge professionshøjskolerne eller flytte læreruddannelsen over på universiteterne, 
men vi vil arbejde for en ny uddannelse, som foregår i et samspil mellem de to institutioner. 
Og ja, det kræver måske lovændringer, det kræver ændringer på institutionerne, men det er jo ikke 
umuligt, hvis der er en politisk vilje til at ville gøre det, og det er det, de vil undersøge. 
For os er kandidatniveauet vigtigt, det er det for lærerne og foreningen af flere årsager. 
Uddannelsesniveauet i samfundet det er steget, forstået sådan, at der i dag er flere, der har en lang 
videregående uddannelsen, her er lærernes ikke fulgt med. 
Det har en betydning – både i forhold til status, anerkendelse og respekt i samfundet, men også i 
forhold til medlemmernes løn og arbejdsvilkår. 
Det er jo også en fagpolitisk indgang, som vi mener, er vigtig at have i den her sammenhæng. 
Kravene til lærerne er steget markant, siden de fleste af os - der sidder her - blev uddannet som lærere. 
Lærerne skal i dag kunne anvende den store viden, der findes – både i form af undersøgelser, forskning 
og udviklingsarbejdet omkring elevernes læring, omkring didaktik og pædagogik  
Det kræver kendskab til metode og redskaber til at kunne overskue, til at kunne læse, fortolke og 
forholde sig kritisk til de mange materialer, der kommer, for at kunne anvende den ordentligt i 
undervisningen.  
Lærerne skal derfor kunne argumentere på deres valg – ikke bare ud fra hvad der virkede i 4.b sidste år, 
men også ud fra den viden, der – rent faktisk – er på området. 
Den viden er blevet større i de senere år, derfor er det også nødvendigt med en længere 
læreruddannelse og også noget teori så man, som lærer kan forholde sig til – hele denne her viden. 
Det skal vi give lærerne mulighed for. 
Så har vi også et sidste ønske med kandidatuddannelsen, det er, at lærerne i højere grad kan være en 
form for fødekæde i læreruddannelsen – altså at det er de dygtige lærere med praksis kendskab, en 
kandidatuddannelse og efterfølgende en Ph.d., som underviser på læreruddannelsen. 
Cirka halvdelen af dem der underviser på læreruddannelsen i dag har en lærerbaggrund, men hvis vi 
ikke ændrer læreruddannelsen, så vil der blive færre af dem fremover, professionshøjskolerne er i gang 
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med en enorm kapacitetsomlægning med uddannelser af Ph.d.er med videre i forlængelse af, at de 
netop har fået forskningsmidler. 
Det skal vi selvfølgelig ind og diskutere med dem, sådan at vi kan få en læreruddannelse med baggrund 
i, at man også kan blive underviser på professionshøjskolerne. 
Bob nævnte Finland, når vi jævnligt selv hiver Finland frem i debatten om læreruddannelsen, jamen så 
er det ikke bare fordi, de klarer sig godt i PISA, det er ikke det, der er grunden, men fordi de rent 
faktisk har en uddannelse, som Bob også sagde, som både er stærkt rettet mod professionen og praksis, 
og som er på kandidatniveau. Et uddannelsessystem, hvor nogle lærere både underviser i grundskolen 
og i læreruddannelsen og forsker ude i feltet og dermed – på fineste vis – kan koble teori og praksis. 
Til forskel fra Danmark, så er det stadigvæk personer med læreruddannelse, der dominerer i de 
kommunale forvaltninger og i undervisnings og i undervisningsministeriet i Finland, det er i høj grad en 
mangelvare i Danmark. 
Så det var nogle overvejelser og argumenter i forhold til kandidatniveauet, da det tilsyneladende er her, 
vi er rigtig uenige med LL. Vores politik er ikke ændret, vi har ikke fremlagt noget nyt med de her 
principper, det kunne man ellers få en fornemmelse af, når man læser LL’s notat, men det vi har gjort 
med vores pjece, det er bare at fremstille vores synspunkter i en kortere og mere forståelig form, end 
det tidligere papir som blev udarbejdet i 2009 i samarbejde med folk fra DPU på det tidspunkt. 
Vi brugte denne her pjece på folkemødet på Bornholm, hvor vi - på et arrangement - havde inviteret til 
diskussion omkring principperne. 
Efter den diskussion var vi kommet i en rigtig god dialog med professionshøjskolerne, har faktisk 
allerede aftalt møde med dem senere på denne her måned. 
Vi oplever en fælles interesse for både at drøfte, hvordan den nuværende læreruddannelse kan blive 
bedre, endnu bedre, men også at der fra professionshøjskolerne er en forståelse og accept af, at 
læreruddannelsen på sigt ikke kan holdes indenfor de rammer, som de har nu. 
Det vil de gerne være med til at diskutere. 
Det er altså en konstruktiv dialog, vi har med dem og netop med afsæt i de principper, som vi har lavet, 
så vil vi fortsætte den diskussion, det vil vi gerne have til at omfatte mange andre, som jeg sagde 
tidligere, vi vil godt have fat i politikere, praktikere og andre interessenter. 
Vi håber jo selvfølgelig også, at se LL deltage i denne her debat og den praksis der professionsrettede 
læreuddannelse på kandidatniveau. 
Hermed har jeg så fremlagt Hovedstyrelsens forslag til vedtagelse. 
 
9.30 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak – I har nu fået fremsat begge forslag til kongresvedtagelse E1 og E2, det 
betyder, at vi går over til en debat vedrørende disse to forslag. 
Jeg har foreløbig to indtegnede talere, jeg vil starte med at give ordet til Bent Øxenberg Hansen, vær så 
god! 
Bent Øxenberg Hansen: Tak for det! 
Forslaget fra LL er et rigtig glimrende forslag. Her i kongressen har mindst 75 % af os en gavedans, 
hvor linjefagene var et helt årsværk. 
Det var dengang, der var undervisning hele dagen på seminariet. 
Sådan er det ikke mere og har ikke været i flere år. 
Så når kolleger siger, at der kommer studerende ud, som ikke er dygtige nok, så kunne det jo hænge 
sammen med, at linjefagene i dag er fra 0,4 og 0,6 årsværk – altså kun det halve af tidligere tider. 
Var det så ikke bedre, at Danmarks Lærerforening koncentrerede sig om, at arbejde for at uddannelsen 
blev reelt 4-årig, altså at man kæmpede for at øge – blandt andet – lektionstimetallet. 13 ugentlige 
lektioner det er uacceptabel, det ville ifølge LL betyde, at man skulle øge taxametret med 10 %, hvis 
man skulle gøre det bedre.  
Så lad os kæmpe for det i Danmarks Lærerforening! 
I DLF har vi de sidste halvandet år været umådelig trætte af, at KL og regeringen har lavet et tiltag, 
uden at lytte til dem der står med fingrene i jorden. 
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Hvad gør vi nu – som fagforening – lytter vi til de lærerstuderende, som står midt i uddannelsen, lytter 
vi til de sidste mange års nye kolleger, der har meldt tilbage til kredsene, hvad de mangler, når de starter 
på lærerjobbet? 
Nej, vi tromler videre med en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau. 
Det er ikke mere Piaget der er brug for. 
32.03 
 
Der er brug for, men derimod en praksis erfaring og klasserums ledelse. 
Den nye læreruddannelse ligger jo meget op til mere praksisinvolvering, det får man ikke på universitet, 
hvor underviserne er blottet for bare noget, der ligner tilknytning til folkeskolen. 
Vi skriver i vores principper for en 5-årig læreruddannelse (citat – i dag er en stor del af underviserne i 
læreruddannelsen universitetsudannede kandidater, som ikke har nogen praktisk erfaring, citat slut) 
Hvordan tror I det er på universiteterne? 
Der er ingen med praksis erfaring. En kandidatuddannelse kan altså i dag kun læses på universiteterne. 
I øvrigt er det en sandhed med modifikationer, når vi skriver, at en stor del af underviserne er 
kandidater. 
I UC Syddanmark er 60 % af underviserne cand.pæd.er – altså undervisere, der har 
folkeskolelæreruddannelsen, som ballast. Det er i øvrigt de undervisere, der er klart mest efterspurgte af 
de studerende. 
For at blive ved vores principper, så står der også (citat, det kræver ligeledes en fortrolighed med 
forskning og forskningsresultater, forstået på den måde at inddragelse af forskning skal være en naturlig 
del af undervisningen på læreruddannelsen, citat slut). 
Jamen der foregår rigtig meget forskning på UC’erne, oven i købet relevant forskning, som anvendes i 
læreruddannelserne. 
Efter min opfattelse er det eneste, vi mangler – udover flere lektioner i læreruddannelsen – det er 
undervisere med jobs forhold med lærerne i folkeskolen. 
Vi kan som folkeskolelærere sagtens stå for et modul på linjefagsuddannelserne, og så lad underviserne 
prøve virkeligheden i 8.b i samme periode. Det synes jeg, Danmarks Lærerforening skulle arbejde hårdt 
for. 
I den forbindelse – jeg har sagt det før – så synes jeg, det er underligt, at arbejdet i Danmarks 
Lærerforening – nu hører jeg jo, at en ad hoc gruppe blev nedsat sidste år, der kan det undre mig, at det 
foregår uden at involvere os, der sidder i UC bestyrelserne, i Læreruddannelsens Uddannelsesudvalg. 
Det minder mig lidt om min direktør i Haderslev Kommune, når hun skal nedsætte arbejdsgrupper, vi 
skal drøfte folkeskolereformen, så indkalder hun kun folk, der er enige med hende. 
Til sidst vil jeg kommentere på Bjørns udtalelser på formandsmødet, han har sådan set også gentaget 
det nu, at UC rektorerne var positive overfor en 5-årig læreruddannelse. 
Det kunne jeg ikke rigtigt forstå, så jeg kontaktede min rektor på UC Syddanmark og ville høre hendes 
udlægning. 
Hun sagde helt klart; først en reel 4-årig uddannelse, så kan man eventuelt tale om en 1-årig 
overbygning, men under ingen omstændigheder på universitetet! 
Det var hendes klare udmelding. 
Så kære kongresdelegerede jeg synes, vi for en gang skyld skal gå imod vores Hovedstyrelses indstilling 
og i stedet bakke op om de lærerstuderendes forslag, det vil klæde vores demokratiske organisation! 
Ja tak! 
 
9.35. 
Helle Hjorth Bentz: Niels Munkholm, Hovedstyrelsen – vær så god! 
Niels Munkholm: Ja tak! 
Jeg vil gerne forsøge at tilføre diskussionen et par elementer. 
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Jeg synes, vi har behov for lige at kigge på den der kvalifikationsramme, som de danske uddannelser 
prøver at blive lagt ind i, jeg vil også godt tale lidt om det nordiske perspektiv, hvordan det ser ud med 
læreruddannelsen i de øvrige nordiske lande. 
Så synes jeg, der er en lille laksus i de lærerstuderendes forslag til vedtagelse, som jeg også vil komme 
ind på. 
Med den der danske kvalifikationsramme der er der altså stor forskel på, om man er bachelor niveau 6 
og kandidatniveau 7, så kan man sige; hvor ligger så en professionsbachelor henne i den sammenhæng, 
er vi på en 6,5 eller, hvor ligger den henne der. 
Jeg vil lige prøve at tage nogle formuleringer om de kompetencer, der knyttes til de her to niveauer – 
bachelor niveauet og kandidatniveauet. 
Til bachelor niveauet står der, at man skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede 
orienterede situationer i studie og arbejdsmæssigt sammenhæng. 
På kandidatniveauet står der – skal kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og 
uforudsigelige, som forudsætter nye løsningsmodeller. 
Så kan man sige; hvad ligger tættest op ad vores opgave, som lærer i folkeskolen? 
Den næste hedder i bachelor udgaven – skal selvstændige kunne indgå i et fagligt og tværfagligt 
samarbejde med en professionel tilgang. 
De hedder det i kandidatniveauet – skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og 
tværfaglige samarbejder og påtage sig professionelt ansvar! 
Igen en markant forskel. 
Den sidste jeg vil nævne, det er så den, der hedder – man skal kunne identificere egne læringsbehov og 
strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer! Det var altså bachelor tilgangen, mens den i kandidat 
hedder – skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 
Når jeg tage det her om kompetence ind, så synes jeg ikke det er ligegyldigt, hvad det er for en ramme, 
vi beskæftiger os med, den hvor læreruddannelsen ligger. 
Vi har klart behov for det, der er beskrevet her på kandidatniveau, det svarer også til de udfordringer, vi 
har som lærere i dagligdagen. 
Vi skal altså ikke nøjes med at kunne håndtere, at vi skal kunne styre, vi skal ikke indgå i en, men 
selvstændigt gennemføre, vi skal ikke bare identificere, men også selvstændigt kunne tage ansvar. 
Så jeg synes, der er noget gods i denne her kvalifikationsramme. 
Så er der selvfølgelig ikke nogen her, der kender det konkrete indhold af et lovforslag, der kommer en 
gang om en læreruddannelse på kandidatniveau, men når den kommer, skal den selvfølgelig påvirkes så 
meget, som overhovedet muligt også fra Danmarks Lærerforenings side. 
Forventeligt – det forventer jeg i hvert fald, at man vil kigge på, hvad er udviklingen i de nordiske 
lande? 
Altså, hvordan ser læreruddannelserne ud i de nordiske lande, hvor jeg selvfølgelig drager andre lande 
ind, men de nordiske er sådan en kulturkreds, vi normalt knytter os til. 
Der er det sådan, at i Finland og Island har man allerede en 5-årig læreruddannelse. 
Det er selvfølgelig på baggrund af, hvad for nogle krav man stiller til dem, der skal stå for 
undervisningen i grundskolen. 
I Sverige veksler det fra 3 ½ år, hvis man skal være klasselærer i 1. klasse og deromkring, til 5 ½ år hvis 
man skal undervise i samfundsfag. 
Det nyeste er jo i Norge, i Norge har man just vedtaget en læreruddannelse for grundskolen på 5 år. Så 
man sige, at der er faktisk en entydig udvikling i det nordiske område, hvor lang tid sådan en 
læreruddannelse har, det synes jeg da, vi skal tage lidt hensyn til. 
Så er der også en anden ting, som selvfølgelig betyder noget for os, der er forsamlet her til kongres i 
Danmarks Lærerforening, det er, hvordan sikrer vi lærerarbejdskraftens værdi fremover? 
Min gamle indfaldsvinkel til det vil være, at det bygger selvfølgelig på læreruddannelsen og den efter- og 
videreuddannelse, vi kan ligge til. 
Det er sådan set den eneste garanti for, at vi kan fastholde vores position, som undervisere i den danske 
folkeskole. 
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Så kunne man også sige lidt i forlængelse af det Bent sagde – jamen kan Danmarks Lærerforening 
magte både at arbejde for, at vi får bedre vilkår i den nuværende læreruddannelse, så det bliver et 
fuldtidsstudie, altså vi får nogle flere undervisningstimer ind og samtidig arbejde på det lidt længere sigt 
på, at få en 5-årig kandidatuddannelse. 
Det gør vi på utallige andre områder, så det tror jeg faktisk også, vi kan på det her område. 
Det er jeg ikke i tvivl om. 
Så var der den der lapsus, fordi der står i det næstsidste afsnit i forslaget til kongresvedtagelse fra de 
lærerstuderende. 
Hele foreningen skal derfor fokusere arbejdet med læreruddannelsen på støtte op om en 
professionsbachelor uddannelse. 
Ja, men jeg går da ud fra, at hele foreningen – også nu – følger de beslutninger, vi tidligere har truffet i 
Danmarks Lærerforenings kongresser, nemlig at arbejde for en 5-årig kandidatuddannelse. 
En læreruddannelse på 5 år – så jeg går ud fra, at det er en lapsus, at de lærerstuderende og andre 
selvfølgelig har levet op til det, vi har besluttet tidligere, ligesom man har en forventning om nu, at vi 
skal vedtage det, der er lærerstuderendes forslag, så arbejder hele foreningen selvfølgelig også for det. 
Ja tak! 
 
9.41 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak!  
Kristine Falgaard, vær så god! 
Kristine Falgaard: Ja tak! 
Jeg vil gerne sige tak til LL for at sætte det her punkt på dagsordenen. 
Da jeg først læste DLF’s forslag, så tænkte jeg; det ser rigtig rigtig fint ud! 
Men når man så nærlæser de forslag, så er jeg faktisk nu rigtig glad for, at LL har sat det her på 
dagsordenen, fordi jeg støtter helt klart LL’s forslag. 
Det vil jeg sige, at det er et holdningsskifte, jeg har taget i løbet af debatten. 
Det gør jeg primært af den grund, at det ikke er længden af en uddannelse, men det er indholdet, og jeg 
savner virkelig meget, at der bliver sat fokus på, hvad indholdet er, hvad skal vores læreruddannelse 
indeholde, hvad er det for en skole, vi vil have? Ikke længden! 
Jeg kan godt tænke; ja, kan det gå under prestige at have en længere uddannelse, det kan det måske, 
men kan det også åbne op for, at vi bliver for dyre til at kunne varetage den undervisning, indskolingen 
og lukke op for andre faggrupper. 
For mig at se så handler det om værdien i vores arbejde, så tak til LL, jeg støtter Frederiksberg 
Lærerforening, vi støtter LL’s forslag. 
 
9.42 
Helle Hjorth Bentz: Tak! Heidi Yoma Rasmussen, vær så god! 
Heidi Yoma Rasmussen: Ja tak! 
Bob ønsker, at den uddannelse man har i dag skal være reelt 4 års, som skal fyldes ud med noget 
ordentligt og ikke, at det skal vore et stort selvstudie. 
Ja tak – selvfølgelig skal det det, jeg føler ikke og læser ikke Danmarks Lærerforeningsforslag, som at 
være en modsætning til. Det er jo rærligt, så udhulende den uddannelse er blevet. 
Jeg gik selv på den 4-årige uddannelse, hvor der var 4 linjefag, jeg skal love for, at det var fuld tid, der 
var ikke ret meget tid til selvstudie, og vi havde travlt. 
Det var også den uddannelse, hvor det første kuld - som jeg var en del af - skulle have været færdigt, 
der var en tredjedel, der ikke var færdigt. Der var rigtig rigtig travlt - også for travlt – vi manglede et 
halvt til et helt år eller en tredjedel følte i hvert fald, de gjorde det. 
Men det var en god uddannelse, jeg synes, det var synd, at den ikke fik noget mere tid, at den fik lov at 
leve, dels at blive prøvet af lidt længere, men så også at den reelt fik mere tid. 
I forhold til det vi skal ud at levere på folkeskolerne, der kan det være snart, at man har fire linjefag, der 
er mange, der kommer ud og har rigtig svært ved at finde en god fagfordeling, fordi de interesser de 
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har, har ført dem i to linjefag, som så bagefter er rigtig svært at få et lærer liv med, det er også rigtig 
svært for skolerne at placere nok linjefagsuddannede lærere i skemaerne. 
Hvorfor ikke give nogle af de gode tiltage, der har været en ordentlig tid. 
Jeg synes – i høj grad – læreruddannelsen skal være praksisorienteret, men jeg ser heller ikke forslaget 
her, som modsætning til det, men udover det praksisorienterede, så kunne det være sejt med en 
overbygning, hvor har forskningsbaseret fagdidaktik, som vi selv laver, som os, der skal ud at bruge det 
selv lærer, at tage hånd om, så kunne man måske undgå at blive sendt i 15 forskellige retninger hver 
gang, der kommer en ny strømning et eller andet sted fra. 
Altså når folk plan B i fjernsynet, så spørger de lærerne; hvorfor gør I ikke bare sådan? 
Så kommer der True North, Cooperative Learning så kommer der LP, så kommer den der light udgave   
45.11 
 
Vi får hele tiden at vide, når der er et eller andet, der virker i et hjørne – hvorfor gør I ikke alle sammen 
det? 
Lærerne de er bare beton, og lærerforeningen er bare beton, og I vil aldrig noget! 
Hvis nu vi havde en uddannelse, der nok på kandidatlignende niveau -, hvad det så end bliver af ramme 
– så kunne det måske være, at vi selv kunne være med til at sætte retningen og sige; jamen vi er i gang, 
vi ved, hvad der virker, og det er det, vi gør, og vi gør det alle sammen! 
Eller vi har nogle forskellige – en vifte som vi vælger indenfor. 
Jeg synes – i høj grad – at vi trænger til at få noget respekt for lærerfaget, og jeg tror, det handler også 
om respekt omkring uddannelsen. 
Det kan godt være, det bliver lidt snobbet, hvis det skal være kandidattitlen i sig selv, der skal gøre en 
forskel. 
Men det skal det heller ikke, det skal også være indholdet. 
Sådan som det ser ud lige nu i læreruddannelsen, der kan vi slet ikke være det bekendt. 
Så vi skal selvfølgelig arbejde på begge fronter. 
Jeg har selv gået på Institut for Idræt, dengang det hed Danmarks Højskole for Legemsøvelser. 
Dengang – såvel som nu – hvor det hedder Institut for Idræt, da skal jeg love for, det er meget 
praksisorienteret. 
Så det er altså ikke sådan, at bare fordi det en kandidatuddannelse, så kan den ikke være 
praksisorienteret, det kan den i høj grad. 
Min erfaring med den hvor vi har en 2-årig meget meget meget praksisorienteret base, hvor man så 
bagefter har 3 år der går i forskellige retninger, alt efter hvad man vil bagefter, hvor man bygger et 
forskningsniveau og sådan noget ovenpå. Sådan en model kunne man udmærket forestille sig kunne 
eksistere, fordi Danmarks Højskole for Legemsøvelser er jo i dag institut for idræt tæt knyttet til KUA, 
så selvfølgelig kan man det. 
Jeg har ikke snakket med nogen professionshøjskoler, det er ikke ligesom mit bord, men det der med – 
som vi hører i dag – Bob siger, at professionshøjskolerne har sagt nej tak til kandidatuddannelsen. 
Det er ikke det, der skal standses nu, fordi hvis vi har en plan for, hvad vi vil, så kan sådan en model 
godt blive etableret., så det synes jeg ikke er et argument, der skal lade en stoppe. 
Tak for det! 
 
9.47 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! 
Næstformand Dorte Lange vær så god! 
Ja tak for det – nu har Heidi faktisk sagt rigtig mange af de ting, men jeg vil godt lige koble nogle flere 
ting til, så er det jo Bob, der lidt inviterer mig herop ved at nævne det her, at vi har haft den her 
diskussion med at være forsker i egen praksis. 
Jeg er godt klar over, når man bruger den formulering – forsker af egen praksis – så får man de her 
billeder på nethinden af en grublende forsker, der sidder og tænker – hver gang jeg tager et af de her 
hundrede valg, som vi tager i minuttet, som lærer. Selvfølgelig har man ikke tid til, at sidde og gruble på 
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den måde, det spørgsmål er simpelthen, hvilket niveau, vores refleksion foregår på, når jeg snakker om 
at være forsker i egen praksis. 
Der er rigtig mange, der går og spekulerer på, hvordan kan vi få al den pædagogiske viden i spil ude i 
praksis i skolen? 
Det er der faktisk – vi har i Danmark Lærerforening været involveret i flere forskellige sammenhænge, 
hvor man har siddet og diskuteret. KL havde på et tidspunkt inviteret til noget, som de kaldte viden i 
spil, hvor vi sad en stor gruppe mennesker omkring bordet, hver gang vi samledes. 
Der sad forskere fra DPU, der sad fra de Professionshøjskolerne, de sad der fra KORA og alle mulig 
andre gode steder, der sad KL, DKF, skolelederne Danmarks Lærerforening BUPS, vi sad der omkring 
bordet, for at diskutere, hvordan får vi den pædagogiske viden og forskning i spil ude i praksis? 
Det er simpelthen – lidt – et uløseligt problem i vores samfund, fordi der er ligesom sådan en mur 
imellem, fordi man ude i praksis har lærerne, simpelthen knaldhamrende travlt med at rende rundt og få 
hverdagen til at fungere, så sidder forskerne ved siden af og producerer en hel masse materiale, som vi 
– i virkeligheden – godt kunne bruge derude. 
Så linket imellem de to ting liver underligt og lidt svært at overskride den barriere. Der er det jo, jeg 
synes, og vi synes i hovedstyrelsen og i Danmarks Lærerforening med vores principper her, at det jo er 
oplagt, at lærerne jo skal kunne tage et valg på et videnskabeligt grundlag. 
Det er også det, vi skriver i vores vedtagelse. 
Når vi kan tage de valg på det videnskabelige grundlag – der må stadigvæk meget gerne komme 
forskere ud – som Bos siger, selvfølgelig skal vi stadigvæk have et samarbejde med forskning og i 
hverdagen i skolen, men de skal ikke komme og fortælle, hvordan vi skal gøre det. 
Det er der, synes jeg, at Heidi havde nogle rigtig gode eksempler på det, det vil jeg ikke sige så meget 
mere om andet end at sige, at jeg opfatter faktisk, at en kandidatuddannelse kan blive et meget vigtigt 
øjeværk mod det styringsregime, som lærer har været underlagt lige siden, man begyndte at arbejde 
New public management. 
Vi er langt ude over det eksempel, som Bob nævner her med lægen og patienten, der får lov, at have sin 
egen diagnose. 
Der er jo tale om nu, at vi ved, at politisk bestemt forskning går ud og så bagefter siger; hvordan burde 
det være at have arbejdet for, at vi kunne have gjort det bedre, det er det, der ligger som grund meget 
ofte, når der tages forkerte politiske beslutninger omkring skolen, som er helt forkerte i forhold til den 
profession, som vi står for. Der skal vi have et meget stærkere talerør. 
Det er jo bestemt ikke, fordi jeg ikke mener, at vi har knald hamrende dygtige kolleger derude, jeg bliver 
altid målløs af beundring, når jeg ser lærere arbejde. 
Derfor er det selvfølgelig også enormt svært at gå ud at sige, vi er ikke godt nok klædt på! 
Men vi er ikke godt nok klædt på, vi er kastebolde. 
Det er ikke fordi, forældre ikke må komme og have en god mening om, hvordan vi skal undervise og 
være i dialog med dem. 
Den dialog skal vi have, ligesom lægen har det med patienten, men jeg ved ikke, om der er nogen af jer, 
der kan forestille jer, at statsministeren i sin åbningstale beskæftiger sig med en kommende reform af 
sundhedsvæsnet, hvor hun fortæller – i detaljer – om hvordan lærer skal operere på en ny og 
spændende måde. 
Det er altså det, vi bliver udsat for. Det vil – der mener jeg, at Heidi har fuldstændig ret – være noget af 
det, som i den grad kan rykke, hvis vi kommer på det kandidatniveau. 
OECD, det er ikke nogen, vi plejer at hylde ret meget, men Andreas Schleicher ved, ham der nogen 
gange bliver kaldt Mister PISA, det er ham, der står for hele den afdeling i OECD, hvor man går rundt 
og sammenligner – internationalt – landene, han siger jo også på et tidspunkt, har jeg hørt i et oplæg, 
han har holdt - han er fysiker af oprindelse – jeg ville aldrig, siger han, finde mig i, hvis politikere skulle 
komme og fortælle mig, hvordan jeg skulle gøre mit arbejde! 
OECD anbefaler også, at lærere får en højere uddannelse på et højere niveau, sådan at vi kan bevare 
den lærerautonomi, som er ufattelig vigtig for, at kunne levere en god uddannelse og dannelsen til det. 
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Så det er altså også et spørgsmål, om vi vil ud af den instrumentalisering, som vi ser i større og større 
grad fra vores kolleger, selvom de er rigtig dygtige. 
Så er der også flere der har været inde på – eller Heidi var vist også inde på det her med at universitetet 
jo behøver ikke at være det billede, vi har nu på universitet. 
Jeg kan godt forstå, at debatten derude som optakt her til kongressen har forskrækket nogen, hvis den 
har det, fordi selvfølgelig ønsker vi ikke, at skal sidde der på rækker i en foredragssal og kun blive 
uddannet i hovedet, men det er bestemt heller ikke det, der er meningen. 
Jeg synes, vi skal tage denne her forfra og sige; vi har nogle ideer til, hvordan læreruddannelsen kan 
udvikle sig og hvordan vi kan få kandidatniveau, uden at det skal være den traditionelle kandidat. 
Så er spørgsmålet selvfølge – undgår vi at få den der akademisering, som vi ikke kan lide i en 
kommende uddannelse ved ikke at stille forslag? 
Det tror jeg ikke, vi gør, jeg tror bedre, at vi kan være med til at præge den fremtidige læreruddannelse 
på et højere niveau, som jeg tror, kommer på et tidspunkt, fordi lærere ikke kan blive ved med at være 
så langt bagud – uddannelsesmæssigt – i forhold til resten af samfundet. 
Så skal vi selvfølgelig ind og sige, hvordan den skal være, og vi har snart møde med alle syv ledere af 
læreruddannelserne på professionshøjskolerne, og det er rigtigt, hvad Bjarne siger, selvom Bent 
anfægter det, at de ledere af læreruddannelsen på produktionshøjskolerne er faktisk interesseret i at 
høre, hvordan kan de spille ud med noget? 
Vi ønsker ikke at blive taget på sengen, at der pludselig kommer nogen med en færdigpakket løsning, 
som er ren akademisering, vi vil have den praksisorienterede professionsrettede læreruddannelse, hvor 
det er hjertet og dannelsen af den enkelte lærer, som er i spil og ikke bare hovedet og tjene penge. 
Tak for ordet! 
 
9.54 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! Lene Søgaard vær så god! 
Lene Søgaard: Tak for det! 
Jeg er heroppe for at tale for LL’s forslag, egentlig skulle det have været min kollega overlærer Enrico 
Sørensen, der skulle have stået her, Enrico har mistet stemmen, så jeg er hans stand in i dag. 
Jeg ved, der er mange hjemme hos mig, der ville ønske, det var mig, men sådan er det altså ikke. 
Enrico ville have støttet LL’s forslag, fordi det er praksis nært, han ville have støttet LL’s forslag, fordi 
det er uddannelsesstrategiske udgangspunkt er, at vores læreruddannelse skal sikre vores kommende 
kolleger til at tage vare på de opgaver, vi skal ud og løse i skolen. 
Enrico er i det daglige lærer på Johannes Skolen, det er en af de private skoler, hvor de er organiseret i 
Danmarks Lærerforening, de er organiseret i alle de private skoler, der også har gymnasieoverbygning. 
Det vil sige, at Enrico møder hver dag de kolleger, han møder på lærerværelset, rigtig mange af dem er 
jo kandidater. De er gymnasielærere, hvad er det, deres udfordring er? 
Deres udfordring er lige præcis det praksisnære, det er mangel på den didaktiske forståelse, det er 
mangel for de veje, de kan bruge, den metodik de kan anvende, når de står overfor elever, som lige har 
forladt folkeskolen, med lærere der har den viden med sig – kvag deres uddannelse. 
De er cand.mag. og de har alle sammen en kandidatgrad, men det er lige præcis den praksisnære 
tilknytning, de savner, det er koblingen mellem teori og praksis. 
Altså når den skal realiseres, det er klasserums ledelse, og den professionelle refleksion over praksis, 
som de her kandidater efterlyser. 
Det vi rigtig ofte hører fra vores cand.mag. kolleger, det er – I har ikke gjort eleverne klar til gymnasiet! 
Vi kunne med det samme svare dem; I er ikke klar til at tage imod dem, når de kommer! 
Der findes altså også forskere, der har fået øjnene op for det her, Dorte Aagaard hun vurderer i denne 
her PHD, hun er i gang med at lave – hun er faktisk forsker – hun konkluderer, at netop forskellen 
mellem lærere som er uddannet som kandidater med øje udelukkende for fagligheden, og lærere som er 
udannet med pædagogisk og didaktisk dækning, det er eleverne motivation og oplevelse af at blive set, 
som forudsætning for at lære. 
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Den her illustration, som LL har lavet, som jeg fik stukket i hånden her i morges, synes jeg fortæller 
langt bedre og stærkere, end jeg kan gøre det her. 
Jeg synes, at Bent er kommet med et væsentligt bidrag, jeg skal undgå at gentage det, han har sagt her, 
men jeg har alligevel behov for at lige at komme med en enkelt – måske mere personlig – kommentar. 
Jeg har altid været af den opfattelse, at dem der står i stormens øje, det er dem, der ved, hvor skoen 
trykker. 
Jeg er f.eks. ret sikker på, at mine arbejdsløse kolleger ved mere om, hvordan det er at være arbejdsløs, 
end jeg selv gør. 
Jeg er også overbevist om, at det er mine kolleger i indskoling, der ved mere om, hvordan man tager 
imod elever, som kommer i 0. og 1. klasse, end jeg selv gør. 
Jeg er overbygningslærer, primært har været det. 
Jeg er også overbevist om, at mine pensionerede kolleger ved mest om, hvad der skal til, for at skabe sig 
en god pensionisttilværelse. 
På samme måde synes jeg også, at LL de studerende fortjener, at vi her på denne her kongres – skal vi 
kalde det – har den ydmyghed, kan vi måske kalde det til, hvad der skal til, for at læreruddannelsen 
bliver den motivationsfaktor – får det indhold – og de får det indhold, der skal til, for at de kommer ud, 
som motiverede og kvalificeret på den opgave, de skal udføre. 
Jeg vil derfor anbefale kongressen, at bakke op om LL’s forslag! 
Tak! 
 
9.58 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Helen Sørensen – vær så god Helen! 
Helen Sørensen:  
Jeg synes, I er meget overbevisende – både de lærerstuderende og sådan set også Dorte Lange, Niels 
Munkholm, Heidi fra kreds 16 - jeg synes, det er en rigtig rigtig god debat, vi har, jeg har det sådan, at 
jeg synes, det er rigtig svært at skulle stemme for noget - imod de lærerstuderendes ønsker. 
Derfor tænker jeg – nu kan man jo heller ikke vide, hvordan afstemningen går – der var jo den 
mulighed, hvis det er en god ide, at tage en af udbyderne af professionshøjskoler osv., så var der jo den 
mulighed, at man tog de lærerstuderende meget tæt med ind i den proces. 
Så det vil jeg egentlig opfordre til. 
Jeg foreslår ikke, jeg skal med Anders, jeg foreslår, at man måske trækker de lærerstuderendes 
repræsentanter med. 
 
9.59 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! 
Formanden! 
Anders Bondo Christensen: Ja selvfølgelig, vi inviterede også Bob med til vores arbejde her, vi kunne 
ikke drømme om andet, vi er helt med på, at Bob både har en viden og en ekspertise, som vi kan gøre 
rigtigt stor brug af i Hovedstyrelsen - da især i sådan et spørgsmål som det her. 
Jeg synes, vi måske gør os lidt umage med at tale forbi hinanden. 
Der bliver i hvert fald tegnet nogle billeder, jeg overhovedet ikke kan genkende. 
Jeg gik selv på læreruddannelsen for mange herrens år siden på Skårup, nu nedlagte Skårup seminarium. 
Det var en fremragende læreruddannelse, og jeg blev en fremragende lærer. 
Jeg har fulgt de mange tiltag, der er sket på læreruddannelsesområdet, som Bob beskrev i sit indlæg. 
Jeg synes, at meget af den udvikling, der har været på læreruddannelsen har været præget af sådan 
knopskydning og politiske kompromisser og ikke nogen vision for, hvad er det, vi i virkeligheden vil 
med denne her læreruddannelse? 
Det er også derfor, vi er havnet i den situation, som Bent Hansen beskriver, at så hakker man en hæl og 
klipper en tå, så er vi nede på nogle linjefagsniveauer på 0,6 årsværk osv. 
Hver gang der kommer noget nyt, der skulle ind i læreruddannelsen, så hedder det dansk som andet 
sprog osv. 
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Jamen så propper man det ind, og så skal man finde et eller andet indenfor rammen, og så skærer man 
noget væk. 
Vi har brug for – på en helt anden måde – at tænke læreruddannelsen i et større perspektiv og ikke bare 
lappeløsninger, som vi nu har oplevet gennem de sidste 20 år. 
Jeg kan sandelig godt forstå, at de gymnasielærere, der går rundt og føler, at de mangler noget. Jeg 
kunne aldrig drømme om at synes, at vi skulle have en gymnasielærer uddannelse til den danske 
folkeskole – aldrig nogensinde. Så ville vi blive lige så handicappet – pædagogisk, didaktisk – som 
mange gymnasielærere er. 
Det er jo heller ikke det, vi taler om. 
Jeg havde den store fornøjelse at sidde med, da vi prøvede at lave en skitse til en læreruddannelse 
sammen med det gamle DPU, hvor DPU havde prøvet at stille nogle rigtig dygtige forskere indenfor 
læreruddannelsen til rådighed, vi sad faktisk aften efter aften og drøftede. 
Hvis vi nu skal lave en praksis mer-uddannelse, hvor lærerne er mindst lige så godt rustet, som de er i 
dag til at gå ud i folkeskolens virkelighed og kombinere det med det bedste, vi ved fra 
kandidatuddannelsen, nemlig at vi bliver langt stærkere på det forskningsmæssige område, hvordan skal 
sådan en uddannelse så se ud? 
Det var jo hele det, der var vores udgangspunkt, overhovedet ikke at vi skulle ligge på universiteterne, 
eller vi skulle være gymnasielærere.  
Det er den diskussion, vi gerne vil gå ind i. 
Seriøst og sagligt og jeg er rigtig glad for at professionshøjskolerne nu også er med på det. Det var 
faktisk sådan dengang, da vi kom med vores skitse, så var flere professionshøjskoler særdeles 
interesseret i at prøve at gå ind i denne her debat, men så kom det måske til at hedde – blandt 
rektorerne – at det gør vi ikke! 
Nu er der heldigvis måske tale om, at vi gerne vil drøfte det her – blandt andet fordi man godt kan se, 
at der er en tendens til, at vi på en eller anden måde får en læreruddannelse på et 5-års niveau, noget af 
det som jeg kan frygte, det er i virkeligheden, at vi får to læreruddannelser, at vi får sådan en 
universitetsbaseret læreruddannelse, vi får en professionshøjskole baseret læreruddannelse, og så får vi 
sådan a og b lærere, det er jeg ikke spor interesseret i. 
Jeg synes, vi har en kæmpe gevinst i Danmark ved, at vi har – nu kan vi vel dårligt kalde det en fælles 
læreruddannelsen, man kan skifte fra den ene læreruddannelse til den anden lige i øjeblikket, men vi har 
en læreruddannelse, fordi folkeskolen er en vigtig kulturbærende institution, derfor er den ensartethed i 
læreruddannelsen et afgørende element. 
Det vi sad og snakkede om der, det var f.eks., hvordan man kunne sikre, at når man skulle skrive sit 
speciale, så skulle det være med udgangspunkt i praktikken, så vi sikrede, at det ikke var oldengelske 
bøjninger, verbers bøjning man skrev speciale i, nej, det var det, at man tog udgangspunkt i sin praktik, 
det man lavede ude i virkeligheden, så man også kunne bruge sin praktik aktivt i forhold til den 
praktikskole, man havde, praktikskolen fik faktisk noget tilbage igen fra den studerende. 
Jeg kunne have ondt jer at have sidde med til de samtaler om, hvordan vi kunne prøve at bygge sådan 
en stærk læreruddannelse op. 
Det her er ikke en gymnasielæreruddannelse, det er ikke en universitetsbaseret læreruddannelse. 
Jeg skal til Kick-off arrangement på læreruddannelsen i Aarhus her på fredag, og jeg glæder mig, det er 
simpelthen en oplevelse, hvert år jeg er der med et kæmpe engagement og hele det studiemiljø, der er 
på Aarhus læreruddannelse, det er helt fantastisk, det skal vi selvfølgelig bevare, vi skal som Dorte siger 
i gang med at sidde med forelæsninger osv., men det tror vi også på, at vi kan. Der er et tættere og 
tættere samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter på en række områder, det er da også 
derfor, professionshøjskolerne efterhånden kan se – jamen det kunne da godt ske, vi kunne gå ind på 
tanken om, at lave en form for fælles uddannelse, udbygge det samarbejde yderligere. Jeg tror i øvrigt, 
det kunne være en kæmpe stor gevinst, hvis man blev tvunget til det. 
Jeg tror, det er helt afgørende, at vi også her tager et ansvar og ligger os i spidsen, fordi denne her 
diskussion den jo vil køre uanset, om Danmarks Lærerforening er den del af den eller ej. 
Jeg ser store perspektiver i en kandidatuddannelse. 
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Jeg er helt enig i, når vi kigger til Finland, som Bob var inde på, så er der da mange andre gode 
rammevilkår i Finland, der er afgørende, men jeg har altså mødt mange finske undervisningsministre, 
som gang på gang henviser til, lærernes kompetenceniveau som det helt afgørende. 
Den tillid, der ligger til lærerne. 
Jeg har set en undervisningsminister, der sagde; vi kunne aldrig drømme om at indføre nationale test i 
den finske folkeskole, vi har stor tillid til, at vores veluddannede lærere tager ansvar for det. 
De har faktisk ikke haft fagmål og trinmål og alt det her i den finske skole før her for ganske nylig, fordi 
man er sikker på, at man har nogle veluddannede lærere, der er i stand til at tage ansvar for den 
undervisning, som eleverne får. 
Så kan man sige, at det er ligegyldigt, med denne her kandidatgrad eller ej, det er det bare ikke, for den 
holdning, der ligger i store dele af befolkningen, inde i ministeriet osv., det gør, at man ikke mener, at vi 
har kompetencen i den uddannelse, vi har i dag. 
Jeg synes, det der ligger i den nye reform med, at nu skal vi have endnu mere snævre fagmål, og så skal 
vi lave målstyret undervisning. Det er direkte mistillid til lærerne. 
Det er det, vi skal have vendt om, vi skal have styrket vores uddannelse, så vi står endnu bedre i forhold 
til den autonomi, som Dorte snakker om. 
Der har uddannelsesniveauet også noget at skulle have sagt, men når jeg går ind for, at vi arbejder 
videre ud fra det her, så er det – først og fremmest – fordi, vi skal lave et fælles mål, en fælles ambition 
om en ordentlig læreruddannelsesreform, som indeholder det, som vi gerne vil og ikke overlade det til 
andre. 
 
10.06 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! 
Vibeke Bøgh Lynge vær så god! 
Vibeke Bøgh Lynge: Det der får mig herop, det er sådan set Anes argumentation for, hvorfor vi skal 
støtte de lærerstuderende. 
Det kan godt være pensionister og dem der ved bedst, hvordan man er pensionist osv., men jeg synes 
ikke, man kan sige, at fordi lærerstuderende de lige nu er i læreruddannelsen, derfor er de dem, der 
bedst ved, hvad vi skal bruge ude i folkeskolen, når de er læreruddannet. 
Det er jo det, vi skal bruge, vi skal jo ikke lige nu lave en læreruddannelse, der er rigtig god, for de 
læreruddannede det skal vi også, vil jeg godt sige, men det er jo målet med læreruddannelsen, der er 
rigtig rigtig vigtig. 
Så derfor synes jeg altså ikke, at Anes argumentation holder, nu har Anders været inde på – vi ønsker os 
ikke at lave en gymnasieuddannelse, for så har man i hvert fald ikke læst, hvad der står heri, der står lige 
præcis, den skal være praksis, nær praksis, det står alle mulige steder. 
Så jeg må indrømme, jeg støtter bestemt Hovedstyrelsens forslag, jeg har altså også brug for at sige til 
Niels Munkholm, at selvom vi i Danmarks Lærerforening har en politik, vi alle sammen bakker op om, 
så er det helt legalt at ønske at lave den om. 
Så derfor er det helt legalt, det lærerstuderende ønsker at lave om. Vi er jo ikke blevet sådan en 
diktaturstat, så når vi engang har vedtaget noget, så er det det, der gælder forever. 
 
10.08 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak, Bob Bolbro vær så god Bob! 
Bob Bolbro: Ja, jeg skal prøve at svare på nogle ting. 
Først og fremmest tak for debatten og for de mange indlæg. 
Jeg tror faktisk, jeg lige vil starte lidt bagfra i forhold til det, Anders er inde på nu her med, at Danmarks 
Lærerforening skal have en vision for, at Danmarks Lærerforening har en læreruddannelse, og vi skal 
nytænke den. 
Det forstår jeg godt, man skal have nogle diskussioner om, det vil vi også godt være med på, men 
hvorfor skal der være et krav om, at når vi skal nytænke den, så skal det være en kandidat? 
Hvorfor kan vi ikke nytænke en professionsbachelor uddannelse? 
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Jeg forstår ikke – der ligger et fast krav om nytænkning, så skal det være kandidat nytænkning. 
Jeg hører det lidt, som om at det igen er den her, som vi jo frygter lidt, at en kandidatgrad handler om 
holdningen i befolkningen, men for os handler en professionsbachelor om faglighed i uddannelsen. 
Det ved jeg godt, det er et lidt forkert setup, men det er alligevel lidt diskussionen meget kommer til at 
gå. 
Jeg tror på, at mange af de ønsker – 99 % har vi sagt – at det der står i Danmarks Lærerforenings 
ønsker, det tror vi faktisk på, og det er vi enige i, jeg tror også på, det kan lade sig gøre – lad mig tage et 
eksempel – Anders sagde; vi ønsker, at specialet på læreruddannelsen skal skrives i forbindelse med 
praktikken! 
Skal jeg fortælle jer noget? 
Det gør vi i dag. 
Det står der i Nye bekendtgørelser 231 for læreruddannelsen i folkeskolen, at bachelor projektet skal 
skrives i forbindelse med praktikken. Det sker allerede. 
Derfor er mange af de ønsker, man har, de sker allerede, så denne her gentænkning af, hvad en 
læreruddannelse skal være, som der er i denne her folder, den har vi i langt høj grad allerede. 
Noget af det som jeg er en lille smule bekymret over – i forhold til der står i denne her folder også – må 
jeg så bare sige, det er – hvad er det kernen skal være i vores uddannelse? 
Det mener jeg, som jeg sagde tidligere det her med, hvad er målet med uddannelsen i forhold til den 
folkeskole, vi gerne vil have, hvad skal kernen i uddannelsen så være? For mig handler det om, at vi kan 
danne nogle elever fremadrettet til det pædagogiske, didaktiske, livskundskaber og idehistorie, skal være 
en væsentlig del og kernen i vores uddannelse. 
Hvis jeg må tillade mig at læse højt fra side 5, det betyder, at fagligdidaktikken ikke blot skal være en del 
af undervisningen i undervisningsfagene, det skal være kernen. 
Jeg er med på, at undervisningsfagene og undervisningsdidaktik og fagdidaktik er vigtigt, men for mig 
skal kernen i vores uddannelse handle om det hele perspektiv i at være lærer – hele lærerrollen. 
Så jeg tror, der stadigvæk er nogle diskussioner, vi skal have taget fremadrettet, men det kan vi godt 
tage – uanset om vi bliver enige om den ene eller den anden grad. 
Så har der været en masse diskussioner omkring, hvordan og hvorledes tingene så ud, dengang man selv 
gik på læreruddannelsen, det har vi fået, så er der tanken om, kan vi efteruddanne os til noget bedre? 
Jeg skal ikke gå ind i hele vores koncept, der hedder lærer, karrierer, vi har jo netop prøvet at arbejde 
med, om man kunne lave en mastermodel, så de lærere der skal efteruddannes til at være de faglige 
spydspidser på skolen, de fagkoordinatorer eller teamkoordinatorer eller hvem det nu er, som måske 
har brug for at kunne gøre endnu mere, have nogle ekstra kompetencer, som nogen af de ting, som 
Dorte og Anders også nævner. 
Jamen det kan vi godt gøre med en mastermodel, hvor man bliver uddannet lige præcis til det, indenfor 
fagdidaktik skole og liv eller hvad det nu skal være. 
Have en master, som man kan tage på professionshøjskolerne sammen med grunduddannelse og 
forskningsområderne, så man har de faglige miljøer samlet i hele landet – altså ude på de 16 
læreruddannelser, vi har tilbage i Danmark i dag. 
I forhold til Niels Munkholm bliver jeg også nødt til at sige, så vidt jeg lige kunne høre, da du 
kommenterede på bachelor og kandidat, så vil jeg sige; der findes en anden kategori, der hedder 
professionsbachelor, som ikke er dem, du refererede til. 
Vi mener professionsbachelor uddannelsen og ikke de bachelorer, du nævnte der, men dem har vi også 
lavet en liste over, der var nogen, der var heldige at få en ved dørene. 
Jeg håber rigtig meget, at vi kan blive enige om, hvad det er indholdet skal være i vores uddannelse, jeg 
er glad for den opbakning vi har fået. 
Tak! 
 
10.12 
Helle Hjorth Bentz: Rolf Knudsen vær så god! 
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Rolf Knudsen: Jeg må sige, at jeg personligt også hælder mest til LL’s forslag, det gør jeg af lidt 
forskellige grunde. 
For det første så synes jeg, at Hovedstyrelsen – det er sådan lidt underligt usammenhængende vrøvlet 
noget af det, I siger. 
I snakker om kandidater, som ikke skal være kandidater, og I snakker om kandidater, som skal på 
uddannelsesinstitutioner, som ikke uddanner kandidater. 
Det synes jeg simpelthen ikke giver nogen mening. 
Så er der flere misforståelser, jeg synes, I må prøve måske at forklare lidt om, dels afhænger lærernes 
status ikke af længden på vores uddannelse, overhovedet ikke. 
 Vores status afhænger ene og alene af de resultater, vi skaber ude på skolerne, hvor vi kan se resultater, 
sådan er det. Når vores status ikke er høj lige nu, så er det ikke fordi, vi ikke har en lang uddannelse, så 
er det simpelthen, fordi forældrene ikke er tilfredse med de resultater, vi skaber derude, så nemt er det. 
Så er der en anden lille misforståelse – en generel en – det med at man kan læse sig til at blive en 
dygtigere lærer, det mener jeg i hvert fald ikke, man kan. 
Jo længere man kommer væk fra, at undervisning er et håndværk, desto værre bliver det bare. 
Håndværk bliver man dygtigere til ved at øve sig ikke at læse. 
Så vil jeg klappe mig selv på skulderen og sige; jeg klarer mig egentlig ret godt, som lærer. 
Forældrene er glade for mig, eleverne fra de skrappe klasser kommer og spørger nede på kontoret, om 
jeg ikke skal være deres lærer næste år, det har jeg faktisk været ude for flere gange. 
De er ikke engang blevet opfordret til det. 
Jeg arbejder på en skole i det fattigste kvarter i København, vi har – pænt sagt – hele paletten og mine 
klasser klarer sig skide godt - ganske enkelt – i alle de prøver vi laver, klarer de sig godt, og jeg har alle 
med. 
Jeg har selvfølgelig gået 4 år på seminariet, men det var ikke der, jeg lærte at undervise, jeg havde sådan 
set nogle glimrende linjefagslærere – indimellem også nogle gode lærere af de andre i de andre fag. 
Jeg har simpelthen ikke lært at undervise på seminariet, jeg lærte at undervise på et 3 måneders kursus 
på ?? (01.15.00) skolen 
 
 
Vi havde vel sammenlagt 30 lektioner, men vi blev rigtig gode til at undervise, fordi vi simpelthen bare 
øvede os, øvede os og øvede os, vi læste ikke en eneste bog om det. 
Jeg synes LL’s forslag ligger sig mest op ad det, jeg går ind for, så det synes jeg, vi skal stemme for. 
 
10.16 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! Så giver jeg ordet til formanden, vær så god! 
Anders Bondo Christensen: Når vi synes, at vi skal have en kandidatuddannelse, så er det, fordi 
kandidater skal være kandidater, man skal have en kandidat, hvor man kan tage en kandidatgrad, men vi 
har allerede med den skitse, som jeg fortalte om før, være i gang med at udfordre den struktur, der er i 
det danske uddannelsessystem. 
Det har vi både - i forhold til universiteter og produktionshøjskoler - fået jeg vil ikke sige medlem på, 
men i hvert fald positivt medspil. 
Det er vi også i fuld gang med at drøfte politisk, det er bestemt ikke noget, man er afvisende overfor at 
tænke den nye måde at kombinere et uddannelsesforløb på, som vi snakker om. 
Jeg vil stærkt advare imod, hvis man synes, at det at blive folkeskolelærer, det er bare en 
mesterlæreuddannelse, og det er bare praktik, så skyder vi os selv – ganske alvorligt – foden. 
Vi har brug for, som professionelle, som fag profession, at have et højt teoretisk grundlag, for at kunne 
træffe de rigtige beslutninger. 
Det afhænger vores prestige rigtig meget af, det er jeg fuldstændig sikker på. Jeg har deltaget i de her 
Summit on the Teaching Profession, jeg ved, hvordan fokus på lærernes kompetencer – ikke bare 
håndværksmæssige kompetencer – men netop de teoretiske didaktiske kompetencer bliver mere og 
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mere vigtigt, det er ikke bare fordi, man vil have at læreren skal snobbe opad, det er faktisk fordi, man 
ved, at det er med til at udvikle de gode skolesystemer. 
Derfor skal vi selvfølgelig gå efter at have et højt teoretisk niveau i vores uddannelse samtidig med, at vi 
kan det, der er handler om klasserumsledelse, det der handler fagdidaktikken osv. 
Det er altså ikke to modsætninger, de to ting de skal gå hånd i hånd. 
 
10.18 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! 
Jeg har ikke flere indtegnede talere under dette punkt, det betyder, at debatten nu kan afsluttes, og vi 
kan overgå til en afstemning af de to forslag, vi begynder med de Lærerstuderendes Landskreds forslag 
E1 – om i stedet at arbejde for en 4-årig professionsbachelor uddannelse, det foregår ved 
håndsoprækning. 
Jeg vil gerne se, hvor mange der vil stemme for dette forslag! 
Ja tak! 
Hvem stemmer imod forslaget? 
Ja tak! 
Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod? 
Ja tak! 
Forslaget er forkastet. 
Så er der Hovedstyrelsen forslag til en kongresvedtagelse om fortsat at arbejde for en 5-årig 
læreruddannelse på kandidatniveau E2. 
Jeg vil gerne se, hvor mange der kan stemme for dette forslag! 
Ja tak! 
Hvem stemmer imod forslaget? 
Ja tak! 
Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod? 
Ja tak! 
Forslaget er vedtaget – tak! 
Dermed nåede vi til vejs ende til dette punkt på dagsordenen det var punkt 5. 
John og jeg vurderer, at tiden er inde til at give jer en kort pause – en formiddagspause – inden vi 
fortsætter med kongressen, den ligger vi nu, inden vi fortsætter med det næste punkt på dagsordenen. 
I har 20 minutter til en kaffepause, så mødes vi her igen klokken et kvarter i. 
Tak! 
10.20 
 
 

Dagsordenens punkt 6: Implementering af folkeskolereformen og EUD-
reformen 
 
10.45 
Helle Hjorth Bentz: Så er vi ved at være klar til at genoptage kongressen. 
 
Vi er nået til det 6. punkt på dagsordenen. Det er implementering af folkeskolereformen og EUD-
reformen 
Jeg vil lige gøre opmærksom på, at der ikke er udsendt noget materiale eller nogle bilag, hvis I har kigget 
i jeres mappe og jeres materialesamling efter den. 
Jeg vil derimod starte med at give ordet til formanden – vær så god! 
Anders Bondo Christensen: Tak for det! 
Vi har bevidst valgt formuleringen implementering af reformerne. 
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Sidste år på kongressen, der kommenterede jeg en hel del på indholdet i folkeskolereformen, det er 
bestemt ikke fordi, vi ikke fortsat skal diskutere indholdet i reformerne. 
Jeg har brugt udtrykket nogle gange, at nu er reformerne vedtaget, og nu må vi fokusere på læreres, 
vejlederes, skolelederes muligheder for at løse opgaven. 
Det skal vi også, det er det, vi gerne vil på denne her kongres, men det er klart, at vi også vil fortsætte 
debatten omkring indholdet i de her reformer. 
Det har vi altid gjort. 
Der er nogen, der har den holdning, at når et politisk flertal i Folketinget nu har vedtaget en reform, så 
skal man klappe hælene sammen, og så skal man ellers bare sørge for, at få det til at fungere. 
Sådan skal det ikke være, vi skal stadigvæk rejse vores professionelle kritiske stemme i forhold til de 
ting, vi mener, er med til at give eleverne en dårlig undervisning, det har vi altid gjort, det vil vi fortsætte 
med at gøre. 
Vi skal også – fortsat – bestræbe os på, hvis der er nogle ting, vi ikke mener, er korrekte, så også 
komme med et konstruktivt alternativ. 
Eksemplet er jo, den udvikling der sker testene, det at man nu gør testresultaterne i læsning og regning 
til kvalitetsparameteret på, om eleverne bliver så dygtige som muligt, det er – ved vi – en helt forkert 
udvikling, det vil vi blive ved med at fremhæve i debatten. 
Vi vil også blive ved med at rejse diskussionen, hvorfor holder vi skole, det har også været et element i 
diskussionerne på kongressen allerede også under det sidste punkt. 
Det er vigtigt, at vi fortsætter den debat. 
Her på kongressen synes vi, at det er helt nødvendigt, at vi prøver at få sendt et signal om, at nu har 
nogle politikere vedtaget de her reformer, nu har de samme politikere et stort ansvar for at sikre, at de 
reformer også kan blive ført ud i livet. 
Når der ikke ligger noget materiale til det her punkt, som Helle var inde på, så er det fordi, vi på 
baggrund af de input, som kommer fra den diskussion nu her, som jeg annoncerede i starten af 
kongressen – vil prøve at formulere et brev til statsministeren med de ting, hvor vi mener, vi bliver 
nødt til at sætte ind. 
Vi har selvfølgelig taget diskussionerne på forhånd i Hovedstyrelsen og har arbejdet med en skitse til et 
brev, når vi har taget debatten, så vil vi prøve at samle de ting op, der kommer fra kongressen, og så vil 
vi præsentere det brev til statsministeren, efterfølgende. 
I vil også opleve, at vi i den kommende kongresperiode, vil blive ved med at tage den diskussion om, 
hvorfor holder vi skole? 
Vi er stadigvæk nogen, der kniber os i armen over, at Radikale Venstre, SF ja – for den sags skyld – 
store dele af Venstre kan være med til at lave den markante ændring i retningen af vores folkeskole, 
som vi har oplevet. 
Her sidste efterår satte jeg mig til at genlæse Radikale Venstres oplæg, seneste skolepolitiske oplæg, det 
hedder – Vores skole – det kan ikke findes inde på deres hjemmeside mere, men jeg havde det liggende, 
hvis man sammenligner Vores skole, med den skolereform der er vedtaget, så står det simpelthen i 
skrigende modsætning til hinanden. 
Så den livsvigtige diskussion den lover jeg jer, at vi vil fortsætte, men som sagt så vil vi godt prøve, at 
sætte fokus på det, som rigtig mange af vores medlemmer oplever, nemlig de manglende 
sammenhænge, der er mellem de forventninger, der bliver stillet, og de muligheder der er for at leve op 
til de forventninger. 
Nu var vi inde på en debat om, at Lov 409, den er blevet udmøntet meget forskelligt fra skole til skole 
fra kommune til kommune, men helt gennemgående var det jo – uanset om snakkede Viborg, Ballerup 
eller hvem vi ellers havde på talerstolen, at muligheden for at lave den kvalificerede undervisning er 
blevet sat under pres. 
Det bliver vi nødt til at gøre opmærksom på, det er jo ikke en kritik af en reform, men det en 
professionel besked om, at hvis reformen skal blive en succes, så bliver man nødt til at tage ansvar for, 
at lærere, ledere har mulighed for at lykkes med opgaven. 
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Det første vi godt ville prøve at tage fat i, det er hele inklusionsdagsordnen, man kan sige, det er jo ikke 
en del af folkeskolereformen, det var måske nærmere en forløber til folkeskolereformen. 
Inklusionsdagsordnen er i virkeligheden et rigtig godt eksempel på de udfordringer, vi nu også står på i 
forhold til de øvrige reformer. 
Målet med hele inklusionslovgivningen det var, at flere elever skulle have et undervisningstilbud i 
normalklassen, hvor den overordnede målsætning var, at alle elever skulle udfordres, så de alle blev 
dygtigere – både de elever, der blev inkluderet og de øvrige elever i klassen. Den målsætning deler vi 
selvfølgelig til fulde, vi er også godt klar over, at der er nogle elever, der har brug for et tilbud udenfor 
normal klassen, men det skal der selvfølgelig også være, men tanken om at de elever som kan have et 
positivt udbytte af at gå i normalklassen, de får det. Det deler vi fuldstændig. 
Vi kan jo bare se her tre år efter, at loven blev vedtaget, at så er der rigtig store udfordringer med at få 
det her til at lykkes. 
Hvad er det, der sker, der sker det, at man laver en evaluering fra centralt hold, hvor der sidder nogen, 
der spørger forvaltningerne; hvordan synes I, det går? Spørger skolelederen. Hvordan synes I det går? 
Spørger lærerne, som jeg nævnte i går, så er der jo himmelvid forskel på det billede, der er af, hvordan 
det går. 
Det bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget ved. 
I stedet for at hver gang denne her diskussion kommer op, så hører vi ministeren sige; jamen det er kun 
3 elever pr. skole i gennemsnit, der skal inkluderes.  
Der er nogle af lærerne, der mener – jamen de har da 6 i deres klasse. 
Vi har brug for at få et fælles billede af, hvad er udfordringen, hvordan løser vi den? 
Vi har jo gjort det – i stedet for bare at slå hinanden i hovedet med tal og statistikker, så må vi have det 
her fællesbillede. 
Vi gjorde det, at vi inden sommerferien sendte et forslag til regeringen og til KL med nogle elementer, 
som vi mente kunne indgå i en national handleplan i forhold til at få inklusionen til at blive en 
succeshistorie. 
Omdrejningspunktet – kernen – i de forslag var, at når en elev inkluderes i en normalundervisning, så 
skal der foreligge en konkret plan for, hvad skal der sættes i værk for, at det her kan lykkes? 
Det er i virkeligheden også en måde at prøve at ansvarliggøre de forvaltninger, de kommuner, som 
sætter de her ting i værk. 
Fordi man med sådan en konkret plan bliver nødt til at skrive ned, hvordan vil vi inddrage den 
ekspertise, som vi har på specialskoler? Hvordan vil vi inddrage ekspertisen for PPR’erne, hvordan vi 
vil vi sikre – netop – at både de elever, der bliver inkluderet og de øvrige elever faktisk får et kvalificeret 
uddannelsestilbud? 
Når det her er vigtigt, så er det selvfølgelig – først og fremmest – af hensyn til eleverne, det er det 
hensyn til lærernes arbejdsmiljø, som vi har været inde på, fordi hvis man – som lærer – føler, at man 
ikke kan lykkes med denne her opgave, så er det en kæmpe stor belastning, men i virkeligheden så er 
det her jo også afgørende for hele opbakningen til folkeskolen. 
Vi har længe set, at forældre begynder at vælge folkeskolen fra, fordi de ikke ønsker, at deres børn skal 
være en del af inklusionsdagsordenen, fordi vi ikke er lykkedes med den, derfor er det helt afgørende, at 
vi i fællesskab får sat en plan i stand, så vi får fokus på den målsætning, som vi alle sammen er enige 
om, at vi gerne vil rumme flere elever. 
Når vi bruger inklusionen, som afsæt så er det netop, som jeg siger, fordi vi synes i virkeligheden, at 
erfaringerne fra hele inklusionslovgivningen kan bruges i forhold til de udfordringer, vi står overfor 
med folkeskolereformen. 
Hvis man nu prøver at kigge på, hvordan regeringen selv beskriver, hvad god undervisning er. Så 
bruger de sådan nogle begreber som - den enkelte elev udfordres fagligt i alle timerne, der løbende 
følges op på elevens udbytte af undervisningen. Der skabes en større sammenhæng mellem teori og 
praksis, at erhvervs- kulturliv i langt højere grad inddrages i skolens undervisning osv. 
I kender alle sammen de her beskrivelser af, hvad er det for en skole, vi gerne vil have? 



 62 

Så er det, som jeg siger; jamen hvordan passer de beskrivelser sammen med den virkelighed, som rigtig 
mange lærere føler, de står i. 
Jeg har brugt det her tal med, at der er lærere, der har 28-29 lektioner, og de har 3-4 timer til at 
forberede. 
Jeg skulle hilse at sige; det var ikke nogen underdrivelse! 
Vi har mange eksempler på noget, der er langt værre. 
Hvis man har 4 timer til at forberede 29 lektioner, så har man ikke en jordisk chance for at leve op til et 
billede af god undervisning, som regeringen selv beskriver. 
Vi bliver nødt til at gøre noget ved det misforhold, hvis vi skal lykkes med skolereformen. 
Jeg har flere gange henvist til Rikkes brev, Rikke Petersens brev og også de svar, som vi fik. 
Jeg synes som sagt, det er et rigtig godt eksempel på en lærer, som står i et dilemma i forhold til sine 
egne professionelle ambitioner og de muligheder, som hun har.  
Så er det ikke afgørende, om man kan gå ind og finde et eller andet teoretisk timetal for, hvor mange 
timer lærerne i gennemsnit underviser, det er den enkelte lærers konkrete arbejdssituation, der er vigtig. 
Jeg tror, der er – som også før nævnt – rigtig mange, der står i nøjagtig den situation, som Rikke står i. 
Det bliver vi nødt til at have et fælles billede af, så vi ikke bare snakker forbi hinanden. 
Svarene fra KL og fra ministeren - som jeg har læst op – er jo et kolossalt godt eksempel på, at vi har to 
vidt forskellige billeder af, hvordan virkeligheden er. 
Hvis vi kigger på den anden reform EUD-reformen, ja så er det klart – nu hørte vi fra lærerne fra 
SOSU skolerne, de står med nøjagtig den samme udfordring, som lærerne i folkeskolen. Også EUD-
reformen skal finansieres af et større timetal til lærerne, dermed kommer kvaliteten i undervisningen 
under pres. 
Sammen med EUD-reformen lavede man jo også en vejledningsreform, vi har igennem 2014 flere 
gange hørt dagsordner om, at vi skal gøre det mere attraktivt at søge ind på erhvervsuddannelsen. 
Vi vil gerne have flere ind på erhvervsuddannelsen, måske færre ind på de gymnasiale uddannelser. 
Det kan vi sådan set alle sammen nikke genkendende til også den dagsorden. 
Så laver man en vejledningsreform, hvor man vælger at finansiere ungepakke 2, ved hjælp af den 
vejledning, der foregår ude på UU centrene. 
Så er det igen – det giver ingen mening! 
For at finansiere ungepakke 2 så indfører man et begreb, der hedder – fokuseret vejledning – det vil 
sige, at nu skal vejledningen fokuseres på de 20 procent, som ikke er uddannelsesparate. 
Det betyder netop, de som vælger lidt bevidstløst gymnasiet, og har rigtig brug for at snakke med en 
vejleder og blive udfordret i deres studievalg, de har ikke muligheden for det. 
Det er jo lige præcis der, vi skulle sætte ind. 
Jeg havde fornøjelsen af at være med undervisningsministeren på 10-Klasse Centret i Slagelse, rigtig 
spændende oplevelse, da vi så sad og fik en kop kaffe bagefter, så var der nogle elever fra 10. klasse, 
som fortalte omkring deres overvejelser omkring videre studievalg og erhverv. 
Jeg spurgte så – de var tre meget afklarede unge mennesker – det lyder rigtig fornuftigt, I har virkelig 
gjort jer nogle overvejelser, hvordan er I kommet frem til de beslutninger? 
Alle tre sagde; fordi vi har haft en rigtig god vejleder, som vi har kunnet sparrer med, som kunne give 
os noget input i forhold til de tanker, vi havde gjort os! 
Det er de muligheder, vi skærer væk nu. 
Også her har vi brug for, at der er sammenhæng mellem målsætningerne og virkeligheden. 
Det er jo langt over 100 millioner om året, der skal spares på vejledning. 
Der bliver nedlagt vejledningsstillinger i bundter ude i kommunerne, for at få budgetterne til at nå 
sammen. 
Så har vi også valgt i det brev, som vi arbejder på, at tage det hjørne med, som hedder – 
specialundervisning af unge og voksne. 
Der er ikke lavet en reform på det område, men måske netop fordi der ikke er lavet en reform, så kan 
man sige, at det er kommet ud af fokus. 
Der er ikke mange, der har fokus på – hvad sker der på det her område? 
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Jeg nævnte i beretningen sidste år eksemplet med pigen, der nægtede at dø, hvor man pludselig finder 
ud af at hun – hun var parkeret ude på et eller andet plejehjem – overhovedet ikke får det 
undervisningstilbud, som hun havde krav på. 
Nu var hun en kendt person fra fjernsynet, derfor sker der noget, og hun får et andet tilbud, men vi ved 
jo bare, at hun ikke er den eneste, som sidder i den situation. 
Vi oplever i stigende grad, at de tilbud om undervisninger, bliver et tilbud om pasning. 
Vi oplever, at kommunerne indhenter tilbud, det vil sige, at det i langt højere grad bliver prisen end 
kvaliteten i de tilbud, der er afgørende. 
Det er selvfølgelig ødelæggende for det tilbud, den unge før, men det er også, som jeg nævnte i går, det 
har også den konsekvens, at skolerne, specialinstitutionerne står i en meget usikker situation, med det 
resultat at den ekspertise som før var samlet på de skoler, stille og roligt smuldrer, fordi man ikke ved, 
om man har arbejde til folk, og man får nogle meget dårlige ansættelsesvilkår. 
Der er ikke ret meget fokus på denne her del fordi, der i den grad er kommet fokus på, at al uddannelse 
skal kunne ses på bundlinjen på nationalregnskabet. 
Vi ved godt, at nogle af de her voksne og unge, de bliver formentlig aldrig et plus på 
nationalregnskabet. 
De har altså også krav på at få en undervisning, så de kan få et værdigt liv. 
Det bliver vi nødt til at have fokus på også. 
Så det hele ikke bare bliver styret af konkurrencestatens målsætninger. 
På alle de her områder mener vi, at det kunne være fantastisk gavnligt, hvis vi fik et fælles billede af, 
hvordan ser situationen ud? 
Ikke bare gavnligt, vi mener ganske enkelt, det er forudsætningen for, at de reformer som regeringen 
selv har fået vedtaget har en chance for at lykkes. 
Vi kan godt blive ved med at snakke i øst og i vest og imens står skolerne med nogle udfordringer, som 
de simpelthen ikke har mulighed for at løse. 
Det er de arbejdsområder, som vores medlemmer arbejder på alt for vigtige til. 
Derfor indeholder det brev, som vi gerne vil sende til statsministeren en appel om, at vi nu sætter os 
ned sammen, regeringen og Danmarks Lærerforening og prøver at få lavet de nødvendige fællesanalyser 
og få det fællesbillede. 
Derfra tage afsættet og sige; hvad er det så, vi kan sætte i værk for at sikre, at skolerne kan lykkes med 
den opgave, de har? 
Det er det oplæg, vi kommer med fra Hovedstyrelsens side – som sagt – når debatten er slut, så vil vi 
præsentere et bud på et brev til statsministeren. 
 
11.02 
Helle Hjorth Bentz: Som I hørte, så ligger Hovedstyrelsen op til, at sende et brev til statsministeren fra 
kongressen i dag, formanden har netop opfordret jer delegerede til at komme med input til dette brev, 
som vil blive forelagt senere under kongressen, inden det bliver afsendt, derfor åbner jeg for debatten, 
jeg vil gerne høre, om der nogen i salen, som ønsker ordet i den forbindelse? 
Det synes ikke at være tilfældet. 
Alternativt så gør vi det, at vi foreløbig suspenderer forhandlingerne af dette punkt 6, vi vender 
naturligvis tilbage til det. 
 
11.03 
Helle Hjorth Bentz. Jeg giver ordet til formanden! 
Anders Bondo Christensen: Jeg tager mere den der manglende talelyst til udtryk for, at det jeg har 
præsenteret her, det indhold vi kan prøve at arbejde videre med, det er mere, så I ligesom ved, at den 
konklusion drager vi, så kommer vi som sagt med det udkast! 
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Dagsordenens punkt 7: Foreningens mission, vision og målsætninger 
 
Helle Hjorth Bentz: Så fik vi alligevel rundet punkt 6 af. I får naturligvis forelagt indholdet af det brev, 
som bliver sendt senere fra kongressen i dag, det bringer os videre til dagsordenens punkt 7. 
 
Punkt 7. Foreningens mission, vision og målsætninger 
Inden jeg giver ordet til næstformand Dorte Lange, så vil jeg lige gøre opmærksom på, hvad det er for 
noget materiale, der er udsendt til behandling under dette punkt, der foreligger nemlig et forslag fra 
Hovedstyrelsen til kongresvedtagelse, det er bilag 1.7 – det er det, der skal behandles, så er der jo også 
udsendt til at understøtte dette forslag foreningens mission, vision og målsætninger, som blev vedtaget 
af Hovedstyrelsen i juni måned 2014. Det er bilag F1.1 
 
11.05 
Vær så god Dorte Lange! 
Dorte Lange: Ja, jeg skal fremlægge det vedtagelsesforslag, som ligger i materialet, som hedder F1, det 
gør det nok også i jeres. 
Det er det, som vi skal vedtage, som jeg håber, I vedtager i dag. 
Så vil jeg også gerne fortælle lidt, sådan om baggrunden og tankerne i det papir, som ligger, som er 
Hovedstyrelsens papir om mission og vision og målsætninger. 
Aldrig har været medlemmer jo stået i en mere kaotisk hverdag end den, der har mødt dem her efter 
sommerferien. 
Sjældent så har vi - som tillidsvalgte og ansatte - været mere optaget og fokuseret af at løse de aktuelle 
problemer, som vores medlemmer står i. 
Vores arbejde har her den seneste måned – meget bestået i at forsøge at på at afværge de værste 
katastrofer. 
Vi bliver stadigvæk nødt til at have fokus på at hjælpe medlemmerne med at kræve ordentlige 
arbejdspladser, opgaveoversigter, forberedelsestid som både er tilstrækkelig og sammenhængende. 
Alle de andre fuldstændig grundliggende ting, som bare skal være i orden, for at undervisningen kan 
fungere bare nogenlunde. 
Ingen medlemmer må stå alene i den situation, som de oplever. 
Situationen har derfor krævet, og den vil fortsat kræve, at vi arbejder rigtig hårdt alle sammen, på at løse 
de aktuelle udfordringer som vores medlemmer står i. 
Så hvorfor har Hovedstyrelsen så netop i denne her situation alligevel beskæftiget sig med, at lave sådan 
et papir, som der ligger her i dag? 
Det er fordi, som Anders også nævnte i sin indledning i går, vi har vurderet, at vi netop i sådan en 
situation her er nødt til at holde de langsigtede mål for øje, sådan at det ikke kun er nu og her 
situationen, som bestemmer de valg, vi tager. 
Det er fordi, den virkelighed som vores medlemmer befinder sig i lige nu, kan komme til at præge vores 
forenings politik i en retning, som vi muligvis ikke egentlig ønsker. 
Fordi virkeligheden i øjeblikket på nogle områder, presser vores medlemmer væk fra de værdier, som vi 
bygger foreningen på, og som vi har som fælles mål. 
Uden – kan man sige - at hverken medlemmerne eller vi ønsker, så kan virkeligheden komme til at løbe 
af med os, de konkrete beslutninger, vi tager, kan få mere vidtrækkende konsekvenser, end vi ønsker. 
Når vi har diskuteret sådan her i Hovedstyrelsen, så udelukker det selvfølgelig ikke, at vi stadigvæk 
udvikler vores strategi ud fra nu og her situationen. Det har vi jo gjort på et tidligere punkt herunder 
kongressen, med punktet strategien i lyset af Lov 409. 
Det er vigtigt, at vi gør det, fordi det jo er det – som man kan sige – der udvikler vi os fra nu og her 
situationen, mens vi med det her papir siger; hvad er det for nogle stjerner, vi sådan rækker efter ude i 
horisonten? 
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Når vi udvikler vores strategi som en nu og her strategi, som vi gjorde på et tidligere punkt, så har vi jo 
f.eks. skrevet i den vedtægt, vi lavede der, at vi skal tage initiativer, som skal forbedre de generelle 
rammer, som vores medlemmer arbejder indenfor. 
Det skal vi gøre i den nuværende situation, vi er i. Hvis det kun er det, vi gør, så skal vi også huske, at 
diskutere, hvor er det egentlig, vi gerne vil ende henne i den sidste. 
Derfor begyndte Hovedstyrelsen i april måned med at arbejde med det her papir, der ligger som 
baggrundsmateriale. 
I har formodentlig været inddraget i de debatter i jeres baglande – eller i Hovedstyrelsens baglande - 
som det det hedder, hvis der har været mulighed for det. 
Indholdet i det her papir, der ligger, det er jo ikke nyt, I kender det faktisk - det meste af det. 
Kongressen har besluttet, at vi f.eks. skal redigere vores principprogram. Det får I et oplæg om, til 
næste kongres, men heller ikke i det her – i det oplæg vil I sandsynligvis komme til at se, at vi ændrer på 
de værdier, som bærer vores forening. 
Principprogrammet skal heller ikke afløses af det her papir, de to ting supplerer hinanden, fordi vi har 
nogle stærke værdi i Danmarks Lærerforening. 
Jeg tror, vi alle sammen er ret sikre på, at de skal nok holde, men vi er også sikre på – i Hovedstyrelsen 
– at vi især i denne her situation, ikke må tage dem for givet. 
Hovedstyrelsens arbejde med mission, vision og målsætninger, det ligger nu her som 
baggrundsmateriale, derfor kan man sådan set ikke rette i det her på kongressen, det skal heller ikke 
besluttes af kongressen, det er Hovedstyrelsens papir, men I må meget gerne kommentere på det. 
Det vil være meget værdifuldt for vores kommende arbejde, at I gør det. 
Som nævnt er der tre led i papiret – mission, vision og målsætninger. 
En mission definerer, hvad man er sat i verden for. 
I kan genfinde indholdet i missionen i foreningens vedtægter. 
Vores mission tager sit afsæt i medlemmerne, missionen er, at medlemmerne kan udføre arbejde af høj 
kvalitet, og de har et godt arbejdsliv. 
I afsnittet om visionen, som skal beskrive den ønskede tilstand, det er det, man gør med en vision. Der 
har vi beskrevet fire områder, dem er der heller ikke noget indholdsmæssigt nyt i, men i og med at vi 
beskriver dem, så har vi taget nogle meget bevidste valg, som Hovedstyrelse. Vi har valgt at holde fast i 
de høje ambitioner på lærernes arbejde, selvom vi kunne have taget nogle meget mere pragmatiske 
løsninger, som ville have gjort det lettere for os selv. 
For det første beskriver vi en vision om skolen for alle. 
Vi ønsker stadigvæk, at folkeskolen skal være det valg, som mange forskellige slags forældre tager for 
deres børn. 
Vi kunne jo i stedet for have valgt at gøre det lettere for os selv, og i stedet have indrettet os på, at lave 
en discount skole, sådan på bedste beskub. 
For det andet så har vi så en vision om indholdet i undervisningen, at målet skal være – vi lærer på livet 
– selvom vi ved, at den nuværende situation meget let kommer til at betyde, at vores medlemmer 
presses til at udøve det, vi på engelsk kalder Teaching to the test. 
Vi vælger at holde fast i målet om, at kunne undervise hen mod de brede mål, selvom vi kunne have 
valgt at sige, at nu gør vi det så let som muligt for vores medlemmer at være lærere. 
Vi har stadig en vision om lærernes professionalisme. 
Vi mener, at lærerne skal tage ansvar for undervisningen, de skal have et professionelt råderum, selvom 
vi ved, at mange lærere lige for tiden ser det som det eneste lys i hverdagen, da de kan lade være med at 
tænke undervisning, når de har fri. 
Næste skridt kunne være, at man krævede nogle færdigsyede undervisningsforløb for at gøre livet 
endnu lettere for vores medlemmer. 
Med denne her vision så siger vi, at selvom vi godt kan se, det lige nu er nødvendigt for at overleve, at 
man kan glæde sig over, at fri når man har fri, når det er nødvendigt, så ønsker vi ikke – på langt sigt – 
at lærerne skal kunne gøre det, vi ønsker, at man på langt sigt kan have en lærerrolle, hvor læreren gør 



 66 

det, der er nødvendigt, når det er nødvendigt, fordi man har mulighed for det, uden at ryge ud i det 
grænseløse arbejde. 
Altså skal man have nogle arbejdsforhold, som gør det muligt. 
Vi har en vision, om en fagbevægelse med et stærkt samfundsengagement og fri 
forhandlingsmuligheder, også her kunne vi have valgt at tage en anden konsekvens af den situation, 
som vi er havnet i. 
Så man kan sige, at det overordnede signal her fra Hovedstyrelsen med det her papir, det er, at vi ikke 
giver ikke op, selvom vi er tvunget til at finde nogle her og nu løsninger, så kæmper vi stadigvæk for 
den skole og det lærerarbejde, som vi tror på. 
Det er meget vigtigt, at vi inddrager de her visioner i drøftelser med hinanden, både som tillidsvalgte og 
med medlemmerne. 
Hvordan kan vi have nogen visioner om en ønsket fremtid og samtidig vide, at vi både, som 
tillidsvalgte og medlemmer nogle gange er nødt til at tage nogle valg, som i første omgang faktisk var i 
en anden retning, end den vision vi har stillet op. 
Eller fordi at vi af hensyn til vores medlemmers arbejdsmiljø og sundhed eller af hensyn til en strategi 
om, at vi gerne vil ligge pres på de lokale kommuner og skoler og lave aftaler med os, at vi der er nødt 
til at tage nogle valg, som peger i en anden retning. 
Her har vi så valgt at beskrive nogle målsætninger – 6 stk. som I kan se i papiret - jeg vil ikke gennemgå 
dem, men de her målsætninger skulle så hjælpe os, som organisation, det er her vi siger, med en 
forholdsvis kort horisont kun frem til 2019 har vi prøvet at beskrive, hvilken organisation det er, vi som 
Hovedstyrelse gerne vil stå i spidsen for, når vi når frem til 2019. 
Det er jo ikke nogen facitliste for alle de dilemmaer, som vi møder, men det kan godt være en hjælp til 
at tage de strategiske valg, som skal træffes i enhver situation, omkring vores konkrete valg, hvis de 
nærmer sig vores vision eller gør de ikke. 
De målsætninger kan måske hjælpe os med at finde en fælles retning. 
Hvis vi ved, hvor vi vil hen, så kan vi alle – hver især – selvstændigt tage nogle initiativer og handle. Det 
har vi utrolig meget brug for, at vi kan. 
Det siger jo så selvfølgelig sig selv, som i en forening som vores, at vi ikke kan lykkes med de her mål, 
hvis vi ikke alle sammen hjælpe ad, og det er klart, at I jo arbejder ikke hen imod nogen målsætning, 
hvis I ikke er enige i det. 
Vi tror så også, som Hovedstyrelse at de her 6 punkter, i hvert fald på baggrund af de input, vi har fået 
fra Hovedstyrelsens medlemmers baglande, at det er nogle målsætninger, som kan være gode 
pejlemærker på vores bestræbelser frem mod 2019. 
Her er I selvfølgelig også velkomne til at byde ind og spørge ind, det vil I også kunne gøre videre 
fremme i debatten. 
Netop derfor har vi også valgt, at ligge vedtagelsesforslag frem her, som ligesom siger; vi skal holde 
denne her debat levende i hele foreningen. 
Så selvom papiret her om mission og vision og målsætninger er Hovedstyrelsens papir og derfor ikke, 
som sådan skal besluttes på kongressen, så vil vi rigtig høre, hvad I mener om det, fordi det jo kan 
hjælpe os til at lave en god planlægning af, hvordan vi kan holde denne her debat levende i 
organisationen. 
Hovedbudskabet er – med dette her papir – vi giver ikke op, vi synes ikke, at de pragmatiske løsninger, 
vi er nødt til at tage nu og her i sådan nogle situationer er dem, der skal gælde forever. 
Tak for ordet! 
 
11.16 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak, vi fik fremsat Hovedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse F1, det er jo, 
som udgangspunkt det der skal behandles og sættes til afstemning senere, men som det også blev sagt 
af næstformanden, så imødeser Hovedstyrelsen naturligvis også gerne bemærkninger og eventuelt 
forslag til formuleringer til selve papiret, som ligger til grund her for F1.1 
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Vi går nu over til en debat omkring dette punkt, jeg åbner for talerrækken, jeg ligger ud med at give 
ordet til Rikke Andersen, vær så god Rikke! 
Ja, jeg er faktisk rigtig enig med Hovedstyrelsen i, hvad der er hensigten med at formulere sig med det 
lange lys sat på. 
Dorte siger; vi skal ikke give op, vi skal kæmpe for skolen, vi skal holde fast i, hvad det er for nogle 
målsætninger, vi har, hvad det er, vi ønsker at opnå på langt sigt, vi skal være ambitiøse i forhold til, 
hvad vi vil med lærerjobbet, og hvad vi vil på skolen. 
Selve udgangspunktet for at ville det her, motiveringen, som ligger i vedtagelsesforslaget, der tænker jeg, 
at vi kommer ikke til at italesætte nødvendigheden eller den brændende platform, vi befinder os på, 
som kaos, Dorte bruger også ordet, som kaotisk hverdag, at vi skal afværge katastrofer, selvfølgelig skal 
vi forsøge at skabe ordnede forhold. 
Jeg tænker debatten i går bar også præg af, at der er virkelig en mangfoldighed og virkelighed ude i 
landet mellem kommunerne, mellem de enkelte skoler og også mellem enkelt medlemmer ude på den 
ene skole og den anden skole. 
I vedtagelsen beskriver vi, at medlemmerne i Danmarks Lærerforening står i en situation, der er præget 
af kaos. 
Jeg tænker, den fortælling om den nødvendighed, vi står i, det er ikke den medlemmerne vil kunne 
spejle sig i, og vi vælger nogle ord for den virkelighed, og det vi præsenterer for medlemmerne, 
medlemmer skal kunne genkende sig selv i, hvad det er, vi vil. 
Derfor foreslår jeg en ændring i vedtagelsen, så der i stedet for kaos kommer til at stå, at vi er i en 
situation, der er præget af omfattende forandringer. 
 
11.19 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! 
Rikke fremsatte altså et mindre ændringsforslag til F1, det er i indledningen i 1. afsnit, hvis I vil notere 
den ændring, jeg synes ikke, det er nødvendigt at få den trykt, når den ikke er mere omfattende, end den 
er, så hvis I i stedet for ordet kaos, vil notere Rikke Andersens forslag, hvor der skal stå – omfattende 
forandringer – så sætningen kommer til at lyde – medlemmerne i Danmarks Lærerforening står i en 
situation, der er præget af omfattende forandringer i stedet for kaos. 
Så giver jeg ordet til Lars Andersen, vær så god! 
Lars Andersen: Tak for det! 
Det er jo altid rigtig rigtig fint, når en forening har, som det blev sagt før, det lange lys på, mission, 
vision og målsætninger. 
Jeg synes måske, ordet mission er lidt belastet i nogle sammenhænge, det synes jeg faktisk, man kunne 
overveje – kunne der ikke bare stå hensigt eller noget andet, jeg ved det ikke rigtigt, men det er så en 
detalje. 
I øvrigt vil jeg bruge lidt af min tid her på denne her gamle krikke eller måske skulle man sige, det 
udslidte øg som hedder professionsstrategien, for den stikker jo sin mule frem her også. 
Selve papiret, som hedder F1, det er der jo ikke meget kød på, nu hørte vi så en sproglig ændring, det er 
jo fint nok, men ellers er der jo ikke meget kød på det. 
Det er jo sådan set baggrundspapirerne som er interessant, når vi skal snakke om det her punkt. 
Der synes jeg bestemt, at der både er uklarheder, urimeligheder, som jeg godt vil opholde mig en lille 
smule ved. 
Når vi f.eks. kigger på papiret F1.1, så kommer der det afsnit på side 2, som hedder Danmarks 
Lærerforening er i 2019. 
Der har jeg det sådan lidt – for det første med det tidsperspektiv – ja, 2019 – når man så liner de der 
ting op, en central aktør i en stærk fagbevægelse. En respekteret skole- og uddannelsespolitisk aktør, en 
troværdig aftalepartner, et stærkt professionsfællesskab præget af sammenhold, engagement og 
opbakning blandt medlemmerne, økonomisk velfunderet. 



 68 

Så kunne man godt være lidt polemisk og sige; øh er det ikke alt sammen lige nu, det er i 2014, som 
kunne jo godt opfatte det, som lidt af en fallit hvis ikke vi føler, at vi er troværdige aftalepartnere før 
2019 – sat på spidsen! 
Jeg synes måske, at det her det godt kunne invitere til, at nogen kunne være meget polemiske, for det 
her er jo ikke noget hemmeligt punkt, det er jo et punkt, som går ud til hele den danske verdenspresse. 
Så jeg vi godt bede jer om at overveje, om det virkelig er nødvendigt, at line de der selvfølgeligheder op, 
det synes jeg - dybest set - det er, langt hen ad vejen. 
På den næste side, samme papir står der nede i det 3. sidste afsnit, der starter med: Foreningen af 2019 
igen. 
I 2019 er der ejerskab og forståelse for professionsstrategien blandt medlemmer og alle tillidsvalgte! 
Der prøver man igen at mane et eller andet frem, det er selvfølgelig også måske i en forståelse af, at det 
er nok nødvendigt at få arbejdet lidt på det der begreb. 
Det kan jeg godt forstå. 
Jeg har det stadigvæk rigtig svært med det begreb, det har jeg faktisk haft lige siden, vi blev præsenteret 
for det. 
Nogen af os her i forsamlingen var jo med der, hvor – er det en snes år siden snart – man havde ansat 
en professor fra Aarhus til at udarbejde det der fine papir. 
Jeg har stadigvæk svært ved det. 
Jeg synes efter den omgang, vi var ude for sidste år, så kan jeg for min dyd ikke se, hvad der er at 
komme efter i en professionsstrategi. 
Jeg synes også, det er interessant, jeg tror faktisk, jeg har citatet ordret med fra Gordon i går, hvor han 
siger; det syntes jeg nemlig var lidt spændende. 
Det at arbejde, som en profession er betinget af, at have gode arbejdsforhold! 
Så tænker jeg; Øh kan vi se hinanden i øjnene og sige, vi har gode arbejdsforhold nu? 
Jamen det har vi jo nærmest brugt hele dagen i går på og et stykke tid i dag på at finde ud af, at det har 
vi jo ikke. Jamen så kan vi vel heller ikke hylde en professionsstrategi, hvis vi i øvrigt synes, vi har 
ordentlige arbejdsforhold. 
Jeg husker tilbage der for 20 år siden, så var det jo også et spørgsmål om, at vi gerne ville sidestilles med 
advokater, tandlæger og alle godtfolk, som havde en akademisk uddannelse, som samfundet jo – som 
sådan – aldrig stillede spørgsmålstegn ved, vi skulle behandles ordentligt og have en ordentlig løn og 
ordentlige arbejdsvilkår. 
Det er da fint nok, vi prøver at stræbe efter det, men vi får den ene gang efter den anden, at vide af 
vores modpart eller hvad vi nu skal kalde samfundet i denne her sammenhæng, at der er I slet ikke kære 
venner! Vi er nærmest fuldstændig ligeglade, hvad I i øvrigt synes om det ene og det andet, vi gør sådan, 
som vi nu har besluttet og aftalt inde i ministeriet eller på Borgen! 
Så jeg synes stadigvæk ikke, jeg kan se lyset med professionsstrategien, men jeg satser på Anders igen vil 
give mig en belæring om, at - det er simpelthen hamrende nødvendigt for os - og så hører jeg 
selvfølgelig med åbne ører til det. 
Den sidste ting det var den uklarhed, jeg også syntes, der var der, den synes jeg er lidt spøjs, det er det 
der baggrundspapir, som jeg også har fået, der hedder F1.2. 
Det næstsidste afsnit, den sidste sætning, den synes jeg er lidt speciel. 
For simpelt er tiltag, der understøtter foreningen, som en respekteret og troværdig aktør og 
samarbejdspartner ikke nødvendigvis i overensstemmelse med dem, der skaber engagement og 
medlemsopbakning – hvad behager? 
Så tænker jeg straks; ja, vi vil vel alle sammen gerne have, at der er engagement og medlemsopbakning 
til de initiativer, som vi er i gang med, som vi sætter på banen. Hvad tænker Hovedstyrelsen på her? 
Det er jo ikke særlig konkret, hvad det er, I tænker på, det må selvfølgelig også være noget halv betændt 
noget, siden det står sådan, som det står. 
Det synes jeg, vi alle sammen har krav på bliver åbenbaret lidt og der bliver kastet lidt lys over det. 
Det var vist nok! 
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11.26 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! Vibeke Lynge – vær så god! 
Vibeke Lynge: I går da Anders indledte kongressen, da giver han også missionen, vision og målsætning 
et par ord med på vejen, og snakker om det der med det lange lys i en broget tid. 
Jeg har før hørt Anders sige, man skal passe på ikke at bøje hovedet, når man står i lort til halsen, så er 
det vigtigt at se opad og fremad! 
Det synes jeg faktisk er et udmærket billede på den situation, vi står i. 
Det der bekymrer mig er, når der så i vores – det her udkast til kongresvedtagelse faktisk står; i denne 
situation er det vigtigt, at vi i foreningen har en fælles retning for vores virke! 
Jamen jeg har en fælles retning for det Danmarks Lærerforening laver, det har vi alle sammen, vi har 
altså det principprogram, vi har en ganske ganske udmærket principprogram. 
Nogle af de ting som vi f.eks. har ønsket os, og vi snakkede om i går, det var kollektive aftaler, det står i 
vores principprogram, det står der ikke en lyd om i vores mission, vision osv. papir. 
På vores kongresforberedelse var der flere, der sagde; der skal da også stå noget om det, og der skal da 
også stå noget om det! 
Så kunne vi ligesom sige; nå, men det står faktisk i principprogrammet, det er vel stadigvæk vores 
politik? 
Vi famler os mega rundt i blinde, så min undren var rimelig tor, at da jeg så, at Hovedstyrelsen havde 
brugt energi på at udarbejde et missionspapir samtidig med, at vi på næste års kongres skal ændre vores 
principprogram. 
Hovedstyrelsen burde jo være godt i gang med at debattere det her. Vi skulle sådan set have ændret det 
sidste år, men da fik de tilgivelse, fordi de ikke havde nået det, fordi vi stod i en anden situation. 
Så jeg synes jo, at vores principprogram, det synes jeg også Dorte siger; det er altså det bærende i denne 
her forening, og det er et ganske godt principprogram! 
Nu har vi lagt os i slipsdrømmen på McDonald’s og Silvan og de store banker, vi skal have en mission 
og en vision.  
Når man går ind og læser de andres missioner og visioner, så er de ikke engang enige om, hvad mission 
er, og hvad vision er, der findes to forskellige teorier på det. 
Visionen er så det, vi gerne vil, hvor vi vil hen, men missionen – er i nogle af teorierne de værktøjer, vi 
bruger for at komme derhen. 
Vi har så valgt en anden tilgang til, hvad missionen er, den er da heldigvis forklaret i papiret. 
Så jeg har forsket lidt på Google forleden nat, da jeg alligevel ikke kunne sove, om det her med mission 
og vision, der fandt jeg denne her forklaring. 
Som bakker lidt op om vores. 
En definition af hvad missionen er. 
For at komme fra mission til realisering af visionen, skal virksomheden udarbejde strategi og mål kæder, 
fra at komme fra mål til handling, sker igennem udarbejdelse af en tids sat handlingsplan. 
Målene skal være operationelle, ligesom resultatopfølgningen. 
At have en mission uden samtidig at have en koordineret handlingsplan for virksomheden, som 
periodevis kan måles må delresultatopnåelsen er luftkasteller. Der ikke kan drive virksomhedens energi 
mod sin vision. 
Altså, jeg ved ikke, om vi synes at del mål i 2019 er gode nok, for at vi kan leve op til det, vi gerne vil 
med vores forening. 
Så når nu Hovedstyrelsen skal til at se på, hvordan vi nu skal gøre det her, kunne I så – for pokker – 
ikke blive noget mere mål bare, noget mere tæt på 2019, end det her er. 
Der er nogen, der har spurgt mig - når nu du går så vidt indenfor principprogrammet og det her reelt 
ikke er imod principprogrammet, kunne du så ikke bare være ligeglad Vibeke? 
Det ligger ikke lige til mig! 
 
11.30 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! 
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Marianne Toftgaard vær så god! 
Marianne Toftgaard: For det første vil jeg sige, at hvis man har et visionspapir, som gælder hele 
foreningen, så skulle man måske også nævne alle medlemsgrupperne og ikke kun lærerne. 
For det andet vil jeg sige, at jeg turneret med min skoleområdechef, jeg bruger mine hænder, når han 
snakkede om sin vision, for sådan en havde han selvfølgelig også, så sagde jeg; visionen er herude 
Martin! 
Hvis ikke du passer på, så er der ingen, der får øje på den, fordi alle udfordringerne står her foran dig, 
så kan man ikke se så langt! 
Vores mission er jo selvfølgelig, at gøre noget ved det her, det kan jeg godt se, min mission med at stå 
her i dag eller min vision eller et eller andet, måske er det et mål, jeg ved det ikke – er at sige; at det som 
jeg godt vil ud at diskutere med medlemmerne, det er, når vi har de her, som jo også er nemme at 
overse, når man lige så meget har fuldtid frikøbt og ikke har undervist i seks år, også så også 
områdechefen ser man heller ikke så meget, han er heller ikke ude i virkeligheden, men når man er ude i 
virkeligheden, så vil man meget gerne vide, når der er nogle forhindringer, som vi hjælper med at løse, 
hvordan hænger de så sammen rød trådsmæssigt med den her vision, man har et eller andet sted 
herude? 
Hvorfor er det, at vi siger; jamen prøv at gøre sådan! Til en eller anden udfordring. 
Denne her forbindelse – den røde tråd – vil jeg så frygtelig gerne have. 
En anden ting vi plejer at sige, når vi har TR kurser, det er, at vi siger til vores tillidsrepræsentanter; 
noget af det I skal kunne, det er I skal kunne tage politikken, og omsætte den til konkret virkelighed ude 
på skolen eller på PBR eller på UU, hvor I nu lander. 
Man skal bare huske, vi skal også kunne det den anden vej, vi skal også tage den virkelighed, vi har, og 
omsætte til konkret politik så der skal også være mulighed for, at ændre på det der er visionen, vis det 
viser sig, det er faktisk er sådan, det er. 
Lige en sidste ting som handler om noget helt andet – du var lige ved at åbne, at vi kunne komme 
tilbage til Anders brev før Helle, så lukkede du den igen. Så var det jeg tænkte; det er altså enormt 
vigtigt, når vi nu sender breve – det er noget helt andet – vi adresserer vores frustrationer derhen, hvor 
de skal, fordi der er meget snak om profession, kan man være professionel under dårlige vilkår? 
Selvfølgelig kan man det, altså mit billede fra i går med lægerne på hospitaler og læger ude i fremtiden 
eller skolerne i Afrika. 
Det det der Afrika vi alle sammen tænker på, ikke der hvor det faktisk er en ganske udmærket skole. 
Selvfølgelig være professionel også hvis forholdene ikke er specielt gode, vi skal sørge for, at adressere 
niveauet derhen, hvor det hører hjemme, nemlig til politikerne, derfor er jeg så glad for, at I skriver et 
brev, fordi jeg jo skal ikke stå ude på skolen - hvis jeg var lærer – og sige til forældrene; det er også 
noget lort det her! 
Jeg skal sørge for, at sige; jeg er professionel, for de vilkår, som I vælger at udmønte denne her reform 
og de her arbejdsregler på. Det skal siges de rigtige steder, og så skal man give lærerne og de andre, der 
skal arbejde med reformen, fri til så at prøve at gøre det bedste og mest professionelle, de kan ude på 
skolen. 
Så skal vi hjælpe dem med at løse de udfordringer, der står der og siger; jeg kan ikke se noget, fordi.. 
Undskyld! 
 
11.33 
Helle Hjorth Bentz: Tak Marianne. Maria Fogh Jensen, vær så god! 
Maria Fogh Jensen: Ja jeg kan jo se, at lidt af dem, der har været her lige før, jeg kunne godt tænke mig, 
at der blev en lidt større kobling mellem det, vi snakkede om i går, og det vi snakker om nu. 
Forstået på den måde, at vi er nødt til at have nogle delmål, der ligger tættere på, det var også derfor jeg 
nævnte in tanken i vision i går, fordi det her er så langt ude, og der er så mange forhindringer i vejen 
for, at man kan se, at det er der, man kan ende på et tidspunkt. 
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Derfor tænker jeg, at for at koble det med nu og fremad, så er vi nødt til at finde ud af, hvordan er man 
professionel nu, hvad vil det sige, at være professionel i dag, når vi har de rammer, vi har – for ja, jeg er 
professionel, når jeg går på arbejde, hvordan kan jeg få det ud, at være professionel i dag? 
Så bliver jeg sådan – jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke det positivt, men jeg er jo anerkendende. 
Jeg er ikke sikker på, at jeg ville tilbage til mit grænseløse arbejde. 
Derfor synes jeg, at der er behov for en drøftelse af, hvordan professionsvurderingen skal være i 
fremtiden, hvorfor er det en modsætning, at jeg har en fast arbejdstid og et professionsideal? Hvorfor 
kan man ikke have en drøftelse af, at de to ting kan høre sammen? 
Hvis man ikke har den drøftelse, så er jeg bange for, at missionen skyder forbi og rammer i marken, og 
lærerne står ved siden af. 
Det er jeg sådan set ikke interesseret i, for jeg tænker; hvis vi skal kunne samles og alle sammen nå til 9. 
klasse engang og vide, at nu er vi ved professionsidealet, så er der nogen, der er i gang med 0. og har 
svært ved at se, hvordan kommer jeg frem til slutmålet efter 9. klasse? 
Der er nogen, der er i en anden klasse, det er stadigvæk rigtig langt, derfor er vi nødt til at differentiere i 
de dele, hvor vi stiller op, sådan at det passer til de virkeligheder, der er. 
Ellers tror jeg ikke på, at vi kan holde sammen. 
Så vi skal være spejlet nu, der viser, hvordan man er professionel! 
Vi bliver nødt til at sætte op og sige; når du gør det her, så er du professionel! 
Det er det med, at blive handlekraftige igen, det også handler om. 
Hvordan får jeg troen på, at jeg er professionelt tilbage? 
Lige nu kører vi det gamle eller det nye eller det fremtidige professionsideal ind i en virkelighed, hvor 
det eneste, det afstedkommer det er, at vi ikke lykkes. 
Så kan man jo stille spørgsmålstegn ved, om det er professionelt. 
 
11.37 
Helle Hjorth Bentz: Tak, Katrine Winther Nielsen vær så god! 
Katrine Winther Nielsen: I august i går gør århusianske socialrådgivere det klart, at de ikke overholder 
lovpligtige frister for at hjælpe socialt udsatte unge, fordi de har dobbelt så mange sager, som deres 
fagforening anbefaler. 
Det var et nødråb, deres fællestillidsrepræsentant skriver; for socialrådgiverne betyder arbejdspresset, at 
de er truet på deres fysiske og psykiske helbred. 
De bliver altså syge, selvom de kan holde fri, når de går hjem. 
Allerede dagen efter foreslog SF et loft over sagerne. 
Socialrådgiverne har altså ikke den fornødne tid til sagsbehandlingen, deres fagforeningen ønsker 
indflydelse på arbejdsvilkårene. 
Det er de samme udfordringer, lærerne står i, så når der bliver efterlyst svar på de udfordringer, vi står i 
- en rød tråd, en kobling og alternative veje at gå er svaret for mig indlysende, vi skal styrke alliancen i 
fagbevægelsen. Derfor ønsker jeg, at der skal skabes en tidlig kobling mellem visionen og min 
fagbevægelse med frie forhandlingsmuligheder og strategien i lyset af Lov 409. 
Jeg er nemlig overbevist om, at alle i fagbevægelsen kan være enige om underpunkterne i strategien. 
Vi har et fælles mål, at fagforeningen får indflydelse på deres arbejdsvilkår og kan indgå kollektive 
aftaler. Et kæmpe overgreb der legitimerer, at loven er større end overenskomster. 
Tak for ordet! 
 
11.39 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! Næstformanden, vær så god! 
Dorte Lange: Ja tak for nogle rigtig gode input til det her arbejde, som vi jo fortsætter med. 
Jeg synes, det er meget vigtigt – til nogen af jer, har været oppe og tale om indholdet i papiret, det 
gælder både Lars og Marianne og Vibeke og Maria, at det jo er rigtig gode tegn på, at der er noget at 
blive ved med at diskutere, og det er jo først og fremmest det, vi ligger op til med kongresvedtagelsen. 
Uden at vi har haft Hovedstyrelsesmøde, så tror jeg ikke – eftersom der ikke var nogen i salen, der 
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modsagde Rikke, så vil jeg mene, at det ville godt være noget, vi kunne putte ind, der er ikke nogen 
hovedstyrelsesmedlemmer, der protesterer voldsomt, så det ville godt kunne blive puttet ind i vores 
forslag. 
Så ved jeg, at Anders i hvert fald vil svare på noget af det, som du var oppe at tale om Lars. 
Det der med mission, det er fordi, det bliver brugt andre steder også, som Vibeke jo også havde 
opdaget på Google, at mission f.eks. også er noget, som Greenpeace bruger. Det er tit sådan en meget 
kortfattet beskrivelse af, hvad det er, man er der for. 
Det er så også den definition, vi har prøvet at gå videre med. 
Nogle af de ting du nævner Lars omkring vores målsætninger, hvor du siger; er det ikke en situation, vi 
allerede er i nu? 
Altså det mener jeg godt, man kan diskutere lidt – altså f.eks. det med aftalepart, det er i hvert fald ikke 
anerkendt som det, det er jo noget af det, som vi vil fortsætte med at komme tilbage på banen på. 
Det er jo også der, hvor Vibeke nævner – jeg er glad for, at du altid er god til at hæve 
principprogrammet, at det er vigtigt, det er virkelig godt arbejde, det principprogram, vi har lavet, det er 
også spændende, det vi er i gang med nu med at redigere det, det tror jeg også og håber, I vil tage godt 
imod den debat, men principprogrammet, ja det siger noget om, vi ønsker kollektive aftaler, men det 
står faktisk også i det her mission og visionspapir. 
Det står under det der med – en stærk fagbevægelse, at den danske model stadigvæk skal holdes i hævd. 
Så det er altså tænkt med ind der, men igen det vigtige budskab her er, at det her papir ikke erstatter 
principprogrammet, principprogrammet er det, som vi bygger vores politik videre på. 
Så er Marianne og den røde tråd i forhold til medlemmernes situation, jeg vil så lige sige, medlemmerne 
er jo nævnt, vi taler ikke om lærere her og lærere i skolen, vi taler faktisk om vores medlemmer. Det er 
jo det, der står aller først i missionen, men derudover vil jeg sige, at det her med at få lavet den røde 
tråd, måske er det også det Maria lidt snakker om. 
Når vi laver strategiudvikling og tager de konkrete valg, så har I jo – vores diskussion under det punkt, 
som vi er færdige med – strategiudviklingen i lyset af Lov 409. Den er jo præget af, at vi står vidt 
forskellige steder og skal tage forskellige valg. 
Den enkelte lærer ude omkring skal tage nogle forskellige valg, nogle lærere vil jo også spørge til, når jeg 
nu er nødt til at gøre det her! 
Mange lærere er jo meget engagerede også i forhold til, hvad Danmarks Lærerforenings politik er, det er 
derfor, vi har et stærkt sammenhold i foreningen, så det er jo også interessant. 
Hvis jeg nu er nødt til at gøre det her, så strider jeg mod det, som egentlig er vores principper. 
Det her mission og visionspapir skal jo være med til at sige – jamen vi har stadigvæk det her, vi ved 
godt, at vi derude er nødt til at tage nogle andre valg, men vi vil stadigvæk denne her vej. 
Målsætningerne er - som jeg også prøver at beskrive – nogle overordnede, det er simpelthen overliggere 
for det, vi prøver at arbejde hen imod til 2019. 
Jeg er også meget tiltrukket af tanken om, at når vi så har lavet det her, så går vi hjem, og så laver vi 
nogle helt konkrete handleplaner, som alle skal følge osv., som der lidt var beskrevet i den artikel 
Vibeke fortalte om fra Google, men vi ved jo, at vi er i så forskellige situationer, at vi er nødt til at tage 
nogle valg derude, som passer til de situationer, vi er i, derfor er vi – det her med at lave overliggeren, 
det er faktisk for at respektere, at der derude bliver taget nogle forskellige valg, men hvor vi jo ikke 
accepterer, at alle valg er lige gode, for de skulle gerne pege imod det, som vi har, som målsætninger i 
2019. 
Jeg ved ikke, om jeg har været systematisk nok med at svare på alle, men Katrines indlæg bakker jeg op 
om, jeg synes, det er rigtigt set, at hele det afsnit, der handler om fagbevægelsen, det er et spørgsmål om 
at få lavet de alliancer og støtte hinanden, der, hvor vi kan det. 
 
11.44 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! 
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Vi hørte at næstformanden indledningsvis på vegne af Hovedstyrelsen gjorde Rikke Andersen 
opmærksom på, at Hovedstyrelsen tiltræder dit ændringsforslag om, at erstatte ordet kæres med 
omfattende forandringer – det vender jeg tilbage til, når vi når til afstemning. 
Anders Liltorp har bedt om ordet, vær så god Anders! 
Anders Liltorp: Tak for imødekommelsen af Rikkes ændringsforslag, for det er jeg fuldstændig enig i, 
jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har været temmelig forvirret over det her punkt på kongressen. 
Hvad er det, vi skal gå tilbage til medlemmerne med, som fortælling fra kongressen om mission, vision 
og målsætninger. 
Hvis jeg skal prøve at komme med et bud på noget, vi måske kunne tage med os fra kongressen, så er 
det her ikke så meget en beslutning på kongressen - en vedtagelse - det er mere et signal om en måde at 
arbejde på. 
Uanset om vi havde oplevet lockout i 2013 eller, hvad vi nu ellers havde gjort, så er det her jo – i hvert 
fald – en strategisk måde at arbejde på og nå sine mål. 
Det er da godt, at vi er kommet til den erkendelse, at det her er faktisk smart. 
Jeg vil så også lige sige det her med, hvor meget baglandet har været involveret i Hovedstyrelsens 
arbejde. Det tror jeg, man skal snakke med Hovedstyrelses medlemmer om, for da vi spurgte til det på 
nogle hovedstyrelses formøder, da var der i hvert fald et par stykker, der ikke helt vidste, hvad det var. 
Sådan et arbejde er vigtigt, men ikke kun i Hovedstyrelsen, hvis sådan et arbejde skal give mening, så er 
det fordi, man prøver det ude i kredsen, at man prøver det ude på den enkelte skole, nu ved jeg ikke om 
Marianne Skovgaard fra LC er her, jeg kom til at sige noget omkring medsystemet og noget med aftaler, 
at dem der har størst ejerskab til aftalerne, det er dem, der selv har siddet og forhandlet dem og lavet 
dem. 
Så hvis vi skal have mission, vision og målsætninger, så er det rigtig godt at Hovedstyrelsen har vist, at 
de har gjort et grundigt stykke arbejde, og jeg tror ikke på her, at der er nogen, der sådan 
grundlæggende kan være uenig i målsætningerne, men så er det fordi vi i alle led i organisationen får 
mulighed for at prøve sådan et arbejde, det har vi gjort i Rødovre Lærerforening, men jeg tror ikke på, 
at vi fremlægger vores vision og mission på generalforsamlingen, det vi så til gengæld begynder at 
fortælle om, det er – hvad er det så, vi gør på baggrund af at have en mission og en vision? 
Jeg håber, det er korrekt forstået – ellers tror jeg, det er lidt svært at finde ud af, hvad var det egentlig, vi 
skulle diskutere her på kongressen. 
Det må altså være en måde at arbejde på, som gerne skulle føre til bedre resultater for os alle sammen. 
 
11.46 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak Anders! 
Morten Refskov du fortsætter! 
Morten Refskov: Jeg føler behov for at udtrykke en rigtig stor bekymring for, at der – synes jeg – 
kommer flere og flere herop på talerstolen, som i virkeligheden kan se en meget stor værdi i det der 
afgrænsede arbejde, der er sådan en fast ramme. 
Jeg tænker, som professionel lærer også før med fleksibilitet osv., har man vel også været så 
professionel, at man kunne medvirke til at begrænse sit eget arbejde. 
Jeg er helt med på, at nogen steder er ressourcer og opgaver løbet løbsk A08 har også været sådan en 
stor trykkoger, hvor man bare kunne smide opgaver ned, men det er vel ikke det samme, som at sige at 
det at have en meget meget fast ramme for sin arbejdstid er det, der er bedst at forene med at fungere, 
som lærer. Det er i hvert fald ikke den lærerrolle, jeg synes, at vi skal påtage os. 
Jeg kunne godt tænke mig, det rakte meget videre end sådan den der kassetænkning omkring det, når 
jeg tænker tilbage på – det lyder som om, det er meget meget lang tid siden, jeg har stået der, det er det 
jo trods alt ikke, men som lærer, så har jeg tit haft sagt til mig selv; det at være lærer, det slægter i 
virkeligheden det meget på det at være forældre. 
Man er professionel og indenfor en mere – man kan sige, der er mange ting, der følger med i det at 
være forældre, som ikke at være lærer, men det er nogen af de samme ting, som også kan gøre sig 
gældende for det at være lærer. 
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For mig at se, kan det altså ikke sættes på en firkantet ramme eller indenfor sådan en firkantet model. 
Jeg vil i virkeligheden appellere til, at vi går rigtig rigtig tæt på og drøfter hele vores professions ide og 
professionsstrategi, for det synes jeg, der er noget, der tyder på, vi har rigtig meget brug for. 
 
11.48 
Helle Hjorth Bentz: Tak – formanden vær så god! 
Anders Bondo Christensen: Jeg skal i hvert fald svare Lars, jeg skal prøve at se, om jeg kan variere 
svaret Lars denne her gang. 
Jeg vil også godt afsløre, at det der mission, vision, det er ikke lige sådan nogle ord, der klinger 
voldsomt godt hos mig. 
Det er nu engang sådan nogle ord, man bruger, jeg har jo lidt med Lån og Spar Bank at gøre, der laver 
vi også mission og vision. 
Jeg vil godt prøve at fortælle lidt om baggrunden for, hvorfor vi overhovedet kaster os over det her 
arbejde. 
Det var faktisk inspiration fra, da vi førte samtaler – i forbindelse med ansættelse af en ny 
sekretariatschef i Danmarks Lærerforening. 
Så er der en, som siger; jamen hun syntes, at det var helt afgørende at prøve og få lavet sådan en 
overligger, som alle var klar over – det er faktisk det her, vi arbejder hen imod. 
Vedkommende tænkte selvfølgelig først og fremmest på Danmarks Lærerforenings Sekretariat, at alle er 
klar over, at det er sådan set det, der er målet – også når vi er optaget af vores daglige arbejde. 
Det gav i hvert fald mig en god mening, vi har et rigtig dygtigt sekretariat, men vi har også et sekretariat, 
som sådan er delt op i nogle afdelinger, der er en, der har med overenskomst at gøre, der er en, der har 
med skole- og uddannelsespolitiske ting at gøre, en der har med medlemshenvendelser at gøre. 
Derfor kan man meget nemt blive meget fokuseret på den del, man sidder og arbejder med, men det at 
sige; vi har faktisk en fælles overligger, vi har et fælles mål, det skal vi alle sammen være opmærksomme 
på i vores daglige arbejde. 
Det giver mig rigtig god mening, og det giver også god mening for Hovedstyrelsens arbejde, fordi der 
sidder vi også i udvalg osv., men det er vigtigt, at vi har et fælles perspektiv. 
Det er det, der er ideen med det, der så hedder mission og vision, at prøve at give det fælles perspektiv. 
Derfor skulle der meget meget nødigt være modstrid i forhold til et principprogram. 
Principprogrammet er langt mere detaljeret, der kan vi finde svar på mange ting, derfor kan jeg sagtens 
forstå, når du siger Vibeke, hvorfor er de ting ikke med? 
Det er fordi, det her er den der overligger, og så bliver det uddybet i et principprogram. 
Til det Anders var oppe at sige, så kan jeg sådan set være enig, det her er jo ikke noget, vi ligger op til, 
at kongressen skal forholde sig til, jeg synes, det har været nogle rigtig gode kommentarer, jeg vil også 
tage fat i nogle af dem, fordi det jo er i virkeligheden vores bud på at beskrive den overligger. 
Det vi gerne vil nu, det er jo så at gå ud og sige – give det os mening? Det giver mening for os i 
Hovedstyrelsen i forhold til vores arbejde. 
Kan det også bruges i forhold til det arbejde, I skal lave ude i kredsene, kan det også bruges i forhold til 
den måde, vi kan få vores tillidsrepræsentanter til at tænke i denne her helhed på. 
Det vil vi så gå ud og undersøge nu i det videre arbejde. 
Jeg synes de input, der er kommet, det vil også gøre, at vi vil kigge på det her stykke papir igen. 
Jeg synes Lars, du har en pointe omkring det med de målsætninger og så sige; er det ikke noget, vi kan i 
dag? 
Vi skal i hvert fald passe på, at vi ikke signalerer, at vi ikke kan de ting i dag, jeg er enig i, at langt det 
meste det er vi jo godt på vej til, det er tåbeligt, hvis vi formulerer os på sådan en måde, at vi afslører os 
selv. 
Så har jeg til den diskussion, der kører omkring professionsstrategi og professionsideal, jeg tror såmænd 
ikke, vi forstår det samme med det. 
Jeg er stadigvæk stor tilhænger af professionsidealet, jeg stadigvæk professionsidealet beskriver den 
lærerrolle, den undervisning, den skole som jeg rigtig gerne vil arbejde for. 
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Professionsidealet har værdi derhen, at det også er med til at give retning for vores samarbejde. Vi går 
ikke ind for nationale testsystemer, hvor vi måler og opdeler eleverne osv., fordi det er direkte i 
modstrid med det ideal, vi har om den skole, vi gene vil have. 
På den måde giver professionsidealet mening for mig. 
Jeg kunne aldrig drømme om, at bruge professionsidealet til at afgøre, om jeg skulle have fast arbejdstid 
eller ej. 
Jeg tror, hvis jeg stod i den situation, som rigtig mange gør med de her 28-29 lektioner og alt for kort 
tid til at forberede dem, så tror jeg også, jeg ville bede om at få fast arbejdstid, selvom det ikke er mit 
ideal, fordi hvordan søren skulle jeg så ellers passe på os selv? 
Derfor er der – for mig – ikke en facitliste i, om jeg har fast arbejdstid eller ikke fast arbejdstid. 
Det er at beskrive den skole, som er vores ideal, den lærerrolle der er vores ideal. 
For mig er professionsstrategien meget mere det, som vi havde under sidste punkt. 
Når vi nu sender et brev til statsministeren, hvor vi beder om at få skabt et fælles billede af skolernes 
muligheder for at løfte opgaven, det er for mig at se udmøntning af professionsstrategien. 
Der er et mål om, at eleverne skal blive dygtigere, det vil vi gerne tage et ansvar for, men så må vi også 
bede de, der har ansvaret – som Marianne er inde på, om at forholde sig til skolernes muligheder. Vi 
kunne jo være ligeglade med, om den reform lykkes, vi kunne være ligeglade med om eleverne bliver 
dygtigere, vi kunne bare sige; jamen vi er en fagforening, der sørger for, at vi i hvert fald ikke arbejder 
mere end 37 timer, og så får vi så stor en løn som muligt. 
Det er ikke vores afsæt, vores afsæt er faktisk, at vi bruger det engagement i vores arbejde til at prøve at 
skabe nogle gode vilkår.  
Det er for mig kernen i professionsstrategien, det er hele den måde, vi argumenterer på vores 
synspunkter på. 
Det tror jeg stadigvæk på er den rigtige vej, hvis vi skal nå nogle resultater. 
Jeg er da helt med på, at hvis vi ser i 2013, så havde vi sgu ikke meget gavn af den professionsstrategi, 
det er jeg helt med på. 
Til gengæld så er nogle af de andre resultater, vi har nået – f.eks. i 2008, der i høj grad var båret af en 
professionsstrategi. 
Jeg tror på, at hvis vi skal have ændret på de vilkår, der i dag er ude på skolerne, så er det, vi skal 
argumentere ud fra, at vi vil kunne give eleverne en ordentlig undervisning. Det er det, vi kan lykkes at 
komme igennem med, det er det, vi kan få forældrenes opbakning til, det er det, vi kan få presset 
politikerne til i stedet for, at vi har ondt af os selv. 
Det var sådan lidt sat på spidsen! 
Altså for mig er der bestemt ingen facitliste i et professionsideal i forhold til konkrete spørgsmål i den 
hverdag, vi står i. 
Jeg tror på – det er nok også lidt du også siger Anders – at det her med at prøve at få lavet denne her 
overligger, kan give os en anden måde at arbejde på. 
Jeg synes f.eks., det er vigtigt det, som Katrine sagde – det her med at fagbevægelsen inde, som en stærk 
alliancepartner, en stærk fagbevægelse. Det skal man tænke på i OK afdelingen, men det skal man 
sandelig også tænke på i skoler og politisk afdeling. 
Det er det fællesperspektiv for vores arbejde, vi håber, at vi kan være med til at udvikle gennem det 
stykke papir her, som så har fået de ord, der hedder vision og mission, hvad enten vi kan lide dem eller 
ej. 
De input vi har fået, vil vi selvfølgelig tage med også i forhold til det indholdsmæssige og se, om der er 
– det er jo ikke et fast papir, det er et dynamisk papir, og det vil vi kigge på, så tak for input! 
 
11.56 
Helle Hjorth Bentz: Der er ikke flere, der ønsker ordet, derfor afslutter jeg debatten omkring dette 
punkt og går over til afstemning af de forslag, der ligger. 
De forslag, der jo ligger er Hovedstyrelsens forslag F1, så er der et ændringsforslag fra Rikke Andersen 
til en formulering i den første linje i dette forslag. 
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Hvis det nu skal være helt rigtigt, så skal vi jo strengt taget have 2 afstemninger, først til 
ændringsforslaget og så af selve F1, med mindre – nu kigger jeg så ud på jer delegerede for at høre, om 
vi kan springe den særskilte afstemning af ændringsforslaget over, således at vi anerkender F1 med den 
ændring, der er i den første linje, som vi har fået op på bagskærmen her bagved, som Hovedstyrelsen 
har tiltrådt, som består i, at vi ændrer forslaget med ordet kaos til omfattende forandringer, således at 
den første linje kommer til at hedde: Medlemmerne i Danmarks Lærerforening står i en situation, der er 
præget af omfattende forandringer! 
Der bliver nikket hele vejen rundt. 
Det takker jeg for, så vil jeg nøjes med en enkelt afstemning, og så vil jeg gerne se, hvor mange der kan 
stemme for F1! 
Ja tak! 
Er der nogen, der ønsker at stemme imod forslaget? 
Ja tak! 
Er der nogen, som hverken stemmer for eller imod? 
Ja tak! 
Forslaget er vedtaget! 
Tak! 
Klokken er blevet meget tæt på 12, det betyder – i henhold til mødeplanen – at vi nærmer os en 
frokostpause, den vil jeg nu give, jeg vil suspendere kongressen for de næste to timer inden, vi 
fortsætter med punkt 8 på dagsordenen, det betyder vi mødes her på kongressen i salen igen kl. 14.00. 
Tak! 
 
PAUSE 
 
 

Dagsordenens punkt 8: Organisatoriske forhold frem mod kongressen 
2015 

 
14.00 
John Vagn Nielsen: 
Så må I gerne tage plads, så vi kan gå i gang! 
Vi skal om et øjeblik i gang med  
dagsordens punkt 8, som er organisatoriske forhold frem mod kongressen 2015, men jeg vender lige 
tilbage til punkt nummer 6 – implementering af folkeskolereformen og EUD-reformen, hvor 
formanden var oppe med et oplæg, hvor der så var mulighed for at debattere. 
Vi konstaterede jo også, at det ikke var affødt i noget, vi lukkede så debatten, men aftalen var på 
daværende tidspunkt, at vi lige skulle have sluttet punktet af i forhold til det her brev til statsministeren. 
Så formanden får lige ordet! 
Anders Bondo Christensen: Jeg tror, at en af grundene til at det punkt ikke fyldte meget – omkring 
debatten – det er fordi, vi i virkeligheden har været rundt omkring flere af de her temaer under de 
tidligere punkter. 
Det vidste vi jo godt, at der var et forholdsvis stort overlap – både strategi og overenskomst osv. 
handler jo også omkring det indhold, der er i det her brev. 
I den indledning jeg gav i går til kongressen, der kunne jeg også godt høre, at nogle af de budskaber, der 
ligger i brevet, dem brugte jeg også i min indledning og i det, jeg fremlagde heroppe på talerstolen 
under punktet – det var faktisk en gennemgang af brevet og brevets indhold, det var også derfor, jeg 
gik op på talerstolen bagefter og sagde; jeg tager det til indtægt for, at det er det indhold, vi skal sende 
til statsministeren! 
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Vi har snakket om det i Hovedstyrelsen, at jeg godt kan stå nu og læse 3 ½ side højt for jer, det vil på 
mange mange måder være en gentagelse fa det, jeg stod og sagde lige før, så hvis det ikke er et massivt 
krav på kongressen, så vil vi i virkeligheden sende det her brev ud til jer samtidig med, at vi sender det 
til statsministeren, så I kan læse det der. 
Det bliver lidt spild af tid af kongressen, hvis jeg skal læse det her 3 ½ side lange brev op. 
Det følger – som sagt – fuldstændig den fremlæggelse, jeg tog udgangspunkt i i mit oplæg. 
Ja, det er vores bud, at I får brevet elektronisk i stedet for – eller den måde vi i øvrigt sender 
kongresmaterialet på. 
 
14.03 
John Vagn Nielsen: Ja, det var så opsamlingen på punkt 6, det vil sige, at brevet til statsministeren vil 
blive afsendt samtidig med, at afsendelser sendes der også ud, så I kan læse, det konkrete ordvalg i 
brevet. 
Vi går videre til punkt 8. Organisatoriske forhold frem mod kongressen 2015. 
Der foreligger materiale på G1, som er forslag til kongresvedtagelse, så er der noget baggrundsmateriale 
G2 og G2.1. 
Jeg giver ordet til Per Sand – vær så god Per! 
Per Sefland Sand Pedersen: Ja tak! 
Så er vi nået hen i dessertrækken under kongressen – I får et lille kinderæg her, tre ting på en gang. 
Lidt omkring de organisatoriske forhold – lidt omkring lederforholdene – lidt omkring de mindre 
medlemsgrupper. 
Det omkring de organisatoriske forhold, det drejer sig jo om en motivering af forslag G1, så de andre 
to ting, altså det omkring lederforholdene og de mindre medlemsgrupper, det er sådan set en kvittering 
i forhold til det, der blev snakket om på kongressen i 2013 – altså sidste år. 
Medlemmer, det er en rigtig vigtig grundforudsætning, vi har heldigvis stadigvæk en meget høj 
organisationsprocent, men der bliver færre og færre ansatte til at løse opgaverne, endda til at løse endnu 
flere opgaver. 
Der bliver ikke ansat personale i samme omfang, som dem vi tager afsked med. 
Vi kan forudse, at det her faldende medlemstal, det vil jo – et eller andet sted – føre til faldende 
kontingentkroner. 
Det er helt sikkert også noget, I har oplevet ude lokalt, I har igennem flere år sådan ligesom tilpasset 
både jeres kredsstyrelse og størrelsesmæssigt osv. - også økonomien efter de ting. 
Vi har, som målsætning i foreningen at kunne holde vores kontingent i ro og prøve at arbejde med 
besparelser indenfor den ramme, som vi kender i dag. 
Der kan man sige, at der kan blive sat spørgsmålstegn ved rigtig mange ting, men noget af det, vi er 
nødt til at gå ind at kigge på, jamen det er de mere vedvarende udgifter, udgifterne til eksempelvis 
hovedstyrelsens antal – altså frikøb af Hovedstyrelsen – det er en vedvarende ud gift, der er andre, der 
er engangsudgifter, hvor man kan sige; nå, men o.k. hvis vi også har biksen til at køre, så derfor kan 
man ikke udelukkende sige, at der skal spares på det område. 
Rent sekretariatsmæssigt så bliver der vurderet rigtig meget af dem, der har ansvaret for den kvalitative 
sagsbehandling – hvordan får vi det her gjort bedst og mest effektivt? 
Vi må sige, at sådan hen over sommeren i løbet af foråret, der er – kommunerne kan man sige – fordi 
vi har faktisk ikke genansat lige så mange, som der er gået på pension. 
Altså har vi været inde at kigge på – var der noget, der kunne rationaliseres? Var der nogle opgaver, 
som kunne skydes hen? Så der ligger et pænt rationale der, men vi skal også ind og kigge på 
driftsudgifterne, men vi skal også kigge på den politiske del af det her. 
Driftsområdet, det er sådan blevet løbende vurderet, der er nogle ting her, som Hovedstyrelsen har 
ansvaret for, det er ikke alle beslutninger, der er lige populære - måske heller ikke lige kloge. 
Derfor træffer vi nogen engang imellem. 
I har jo netop set, at vi har besluttet, at droppe lærerkalenderen og fundet 800.000 på den måde. 
Vi har også justeret noget på rådgivningsområdet, men vi skal også ind og kigge på det politiske led. 
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Det er derfor, vi fremsætter denne her kongresvedtagelse. 
Det er med henblik på, at mindske udgifterne – der pålægger vi Hovedstyrelsen, hvis vi eller stemmer 
for dem og udarbejder et forslag, som kan indeholde vedtægtsændringsforslag, som kigger på antallet af 
Hovedstyrelsesmedlemmer, kigger på antallet af delegerede, kigger på kongresperiodernes længde – er 
der et år, to år imellem kongresserne, altså kort sagt vi går ind og vurderer på nogle af de her ting, som 
er af mere organisatorisk art. 
Vi har også hæftet, når I læser den – en efter sætning på – hvor vi går ind og kigger på, jamen kan man 
– på nogle områder – måske optimere kredssamarbejdet, det kunne man måske blandt andet omkring 
noget med de mindre medlemsgrupper. 
Det er sådan noget, vi må gå ind og kigge på, for at se om vi kunne – selvfølgelig – fastholde kvaliteten 
og også de demokratiske processer, men alligevel måske opnå en eller anden form for besparelser. 
Vi kunne selvfølgelig godt vente med at sætte det her på til kongressen næste år, men der er faktisk den 
begrundelse for, at vi gør det i år, det er, at vi vil prøve at arbejde på det her i årets løb, så håber vi 
faktisk på, at vi vil komme med et forslag på kongressen i 2015. 
Hvis det nu indeholder en nedskrivning af antallet af Hovedstyrelsesmedlemmer, så er det faktisk 
sådan, at når det bliver vedtaget på kongressen næste år, jamen så er det jo allerede noget, som får 
betydning i december måned, hvor vi skal vælge en ny Hovedstyrelse. 
Derfor tager vi ligesom hul på det nu og siger; beslutningen bliver godt nok ført truffet om et år. 
Det år skal selvfølgelig bruges til at debattere de her ting. 
Jeg vil sige det på den her måde, at det jo er kongressen, der skal vedtage de ændringer, så det ville være 
rimelig strategisk uklogt af mig og den øvrige Hovedstyrelse, hvis ikke vi ville inddrage jer i de 
overvejelser undervejs. 
Det skal være sådan et eller andet forhåndstilsagn om, at det skal selvfølgelig tages med i vurderingerne. 
Så håber jeg på, at vi - på kongressen i 2015 - kan fremlægge et forslag, som vi - stort set i enighed - kan 
arbejde videre med. 
Hvis der nu er nogen, som synes, at I skal aldeles ikke røre ved nogen af de her ting. 
Så kunne det måske være smart at få sagt fra allerede nu. 
Det var den ene ting! 
Den anden ting drejer sig om samarbejdsaftalen eller samarbejdet, den vedtagelse vi havde sidste år på 
kongressen omkring Skolelederforeningen – den kan I sikkert rimelig godt huske, men der ligger faktisk 
nu tre vedtagne papirer – et papir der omhandler samarbejdet mellem Skolelederforeningen og 
Danmarks Lærerforening. 
Et andet der omhandler relationerne mellem Skolelederforeningen og Lærerforeningen. 
Så er der et papir, som vi vedtog i Hovedstyrelsen i forrige uge omkring retningslinjer for samarbejdet 
mellem Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening. 
Vi har ikke – med de papirer – løst opgaven fuldt ud, det vil jeg gerne sige på forhånd, vi har nogle ting 
omkring, som jo er naturligt, det er, Skolelederne har 10 delegerede her, de har stemmeret til de fleste 
ting – ikke alle tingene. 
Vi har Skoleledernes formand siddende i Hovedstyrelsen. 
Vi har haft nogen diskussioner undervejs, hvor bundet skal man være af en DLF politik? 
Den diskussion har vi også haft oppe med LL, men vi har også haft den på lederområdet, vi har også 
nogle relationer i forhold til LC – altså Lærernes Centralorganisation – konstruktionen, hvordan er det 
lederne er placeret i det forhold? 
De ting mener vi egentlig ikke nødvendigvis, at vi vil rode op i på denne her kongres. 
Hvis der er nogen, der vil snakke om det, så er de selvfølgelig velkomne til at gøre det, men på et eller 
andet felt, så synes vi faktisk, de hører ind under det, jeg snakkede om tidligere med de organisatoriske 
forhold, det vil så sige, at når vi kommer frem til kongressen i 2015 og skal til at kigge på antallet af 
kongresdelegerede, vi skal kigge på Hovedstyrelsens sammensætning osv., jamen så kommer vi omkring 
de punkter her med Lederforeningen. 
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Jeg vil sige, at vi er enige med Skolelederforeningen om, at det her er en hensigtsmæssig måde at 
arbejde med tingene på – ja Klaus har vel nærmest lovet mig, at han ikke vil komme med nogen 
provokatoriske udfald på det her felt – ikke som udgangspunkt i hvert fald. 
Det kan jo være, man bliver pint ud i den situation. 
Jeg vil sige, at der bliver masser af muligheder for i 2015 at få taget fat omkring de sidste ting her. 
Jeg vil også gerne signalere – det synes jeg faktisk, jeg ved ikke, hvor meget I var opmærksomme på det, 
jeg synes faktisk også, at Skolelederforeningen aldrig har hørt mig snakke så pænt om 
Skolelederforeningen tidligere, men de vurderede jo faktisk under OK punktet, at her var der nogle 
ting, som egentlig ikke vedrørte dem, de vedtog så med sig selv at blive væk. 
Det syntes jeg, var en o.k. beslutning, som egentlig lever godt ind i den ånd, som de her papirer er lavet 
i. 
Så vi har – det tror jeg godt, jeg kan sige på vegne af Skolelederforeningen og os – en fælles intention 
om, at få det her landet på et fornuftigt sted, vi er ikke hundrede procent klar endnu, men det er vi 
forhåbentlig i 2015. 
Så håber jeg på, at jeg kan afslutte den kongresvedtagelse fra 2013 på det tidspunkt og sige; nu er alle 
punkterne stemt af! 
Det var nummer to ting. 
Nummer 3 – det er lidt omkring de mindre medlemsgrupper, som jo også har været oppe at vende på 
denne her kongres, vi gør nogle ihærdige anstrengelser for at huske det hele tiden, men vi glemmer det 
lidt engang imellem, men så er det rigtig godt, at der er nogen, der lige kan minde os om – hov, der var 
faktisk også noget, der SOSU området, jeg havde lige fået det tænkt derind også osv., så blev endelig 
ved med det. 
Vi har afrapporteret til Hovedstyrelsen et skridt, der hedder – vidt forskellige, men meget tilfældes. Det 
er skrevet af mig og ikke mindst til mig, sådan at jeg kan huske, at de ting skal jeg altså tage mig af, når 
jeg kommer undervejs, men Hovedstyrelsen har faktisk tiltrådt en række ting her. 
Der er også ting, som kommer til vedrøre jer, som kredse, fordi det er en del af konklusionerne deri, at 
vi samarbejder med kredse og de vi enkelte kredssamarbejder, skal danne nogle regionale netværk på 
PPR og SOSU området for ligesom at få de ting, der er kommet frem undervejs i debatten ved området 
og så sige; jamen det er den måde, som vi tror, at vi bedst kan få vores medlemmer til – på de 
ansættelsessteder til at føle at Danmarks Lærerforening altså også er det rigtige sted at være organiseret 
for dem. 
Det her netværk skal omfatte folk altså TR, det skal vær kredsrepræsentanter, der skal også være 
centrale politikere i det. 
Det vil sige, at de tre områder, jeg nævner PPR, UU og SOSU, det var dem, der fremstod mest klart 
under debatten i Hovedstyrelsen. 
Så havde vi et lille hængeparti omkring specialundervisningsområdet for voksne, de er ikke i første 
omgang med, men det betyder ikke, at de er udelukket, hvis det er rigtigt og nødvendigheden er der, 
jamen så må vi også finde ud af – på det område – at få lavet netværk der. 
Så er der andre tiltag på det her felt, der bliver i Hovedstyrelsen nedsat en form – jeg ved ikke, om den 
har det rigtige navn, men det hedder den i hvert fald i dette her skrift til vidt forskellige, med meget 
tilfælles, der hedder det en bevågenhedsgruppe. 
Det er en gruppe af Hovedstyrelsens medlemmer, som skal holde fokus på de her mindre 
medlemsgrupper, som vi kalder dem og sørger for at tingene kommer til at give et ordentligt output for 
de folk også. 
Vi har besluttet at de ting, som vi ville afvikle omkring overenskomsterne med særskilte møder med de 
der mindre medlemsgrupper, de fortsætter, de kursusaktiviteter, som vi kender på de områder, de 
fortsætter. 
Vi skal ind og intensivere og målrette vores kommunikation til de her folk, vi skal også have større 
fokus på dannelse af nogle elektroniske netværk. 
Så er der sådan nogle helt lav praktiske ting, som vi selvfølgelig også skal gøre omkring velkomstpjecer 
osv., det er ikke optimalt, at man hver gang man læser sådan en, så er det simpelthen så målrettet 
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folkeskolen at nogle af de her grupper, de synes, at det vil de altså ikke læsere videre i. Der skal vi være 
lidt mere opmærksomme på den slags ting. 
Så er der en ting på UU området, der foreslår vi etableret et samråd, det er sådan et centralt samråd, 
hvor der skal være nogle UU’er i, der skal være nogle centrale politikere og måske skan vi finde rem til 
nogle interessenter på den her måde. Det skal vi drøfte med folk, repræsentanterne fra UU, hvordan vi 
bedst gør det og igen at sige; jamen det er det rigtige sted I er organiseret! 
Der er mange af de her ting, der kommer til at foregå i et samarbejde med jer, jeg tror slet ikke, vi er 
færdige på det her område. 
Jeg tror, der løbende vil ske en udvikling af det, men vi skulle gerne ende derhenne, hvor det fremstår 
sådan, at Danmarks Lærerforening, det er simpelthen det mest naturlige sted at vælge, som organisation 
det er man overhovedet slet ikke i tvivl om, selvom man skulle vær ansat på et af de der indre steder. 
Så vil jeg sige; når vi nu sætter alle de her tig i værk, så vil jeg også godt give det tilsagn til de grupper og 
til jer alle sammen om, at det her er selvfølgelig noget, som vi vil kigge nøje på, det vil live evalueret 
gennem en tilfredshedsundersøgelse, så ligesom sige; jamen ramte vi skiven, eller ramte vi ved siden af 
skiven? 
Så det skulle være de tre ting og med de tre ting, så skulle også det forslag, der hedder G1 i vores 
kongresvedtagelse ved at kigge på – primært – det første jeg snakkede om, med henblik på at reducere 
udgifterne for kongressen og Hovedstyrelsen og fremlægge forslag, derunder eventuelt 
vedtægtsændringer, der vurderer udgifterne til Hovedstyrelsen og kongressen, endvidere skal udarbejdes 
forslag til modeller med videre på kredssamarbejdet. 
Forslagene fremlægges på kongressen i 2015. 
Så det er fremlagt her. 
 
14.18  
John Vagn Nielsen: Ja tak til Per! 
Vi går i gang med debatten om punktet, den første er Peter Hansen: Lige en bemærkning til G1, først 
er det jo fint Per, at der er tilsagn om, at vi bliver inddraget løbende den næste års tid, men jeg vil gerne 
lige anfægte, at det ligesom er lagt op til at en eventuel ændring af Hovedstyrelsen og kongres kadencen 
er et økonomisk, det er jo i lige så høj grad et politisk, hvordan vi gør det fremover. 
Så synes jeg, at det er vigtigt at du og resten af Hovedstyrelsen, I også medtænker de politiske 
konsekvenser, sådan så I – f.eks. hvis vi nu kom med et forslag en toårig kongresperiode, at vi så også 
har en plan for, hvordan kan vi så undgå, at vi havner i sådan et politisk hul, vi ændrer den kadence vi 
har i øjeblikket, at der ligesom også er en plan for, hvordan vi – politisk – kommer helt igennem 
strategisk med det her forløb. 
Det synes jeg, at I skal tænke med. 
Det er jo ikke så interessant, om vi kan spare en eller to millioner på det ene eller det andet forslag, men 
hvordan vi sikrer os, at vi arbejdet målrettet fremover i forhold til vores plan, så en opfordring til, at I 
husker det perspektiv også. 
 
14.20 
John Vagn Nielsen: Så er det Jeppe Dehli. 
Jeppe Dehli: Ja tak! 
Nu startede Per jo lidt debatten her, der skal ikke råde nogen tvivl om, at jeg anerkender 
Hovedstyrelsens kompetence og i øvrigt vilkår i forhold til at styrke økonomien og robustheden i 
foreningen, det skal I selvfølgelig sørge for, at den stabilitet er der, men den der forhånds 
tilkendegivelse, du nævner Per – hvorfor har man ikke skrevet den ind? Hvorfor skal vi bare have den 
som en tilkendegivelse eller også, som Peter er inde på – det her er så grundlæggende for den måde, vi 
styrer frem imod vores kongresliste over at kvalificere debatten, sådan så vi fælles får et forslag for, 
hvad det er, vi skal godkende og drøfte næste år. 
På den måde har jeg haft sådan en oplevelse af, står ovre i kalenderen, det er måske fair nok, så røg der 
nogle psykologsamtaler, det kan vi måske finde ud af. 
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Så har vi diskuteret det her med kongres og kongresperioder, det har vi diskuteret før – i hvert fald to 
gange, jeg har ikke siddet her længe. 
Hver eneste gang er det faldet lidt ud til en lidt anderledes fordel end Hovedstyrelsen har haft sådan 
som hovedmålsætning, jeg vil anbefale – fordi det er et fodarbejde Per – at man inddrager og laver det, 
som en klassisk mediation, man skal ikke have taget tin beslutning på forhånd, beslutningen handler 
om, at vi skal have kvalificeret noget økonomi, det gør vi, og det gør vi sammen, så skal I tage ansvaret 
i sidste ende. 
Jeg tror måske, der skulle være et ændringsforslag, det skriver jeg lige på – det handler om en løbende 
inddragelse med mindre, du virkelig ligger hovedet på blokken heroppe og så siger; den der 
forhåndstilkendegivelse er mere end stjerneklar for mig! Det var den kun jævnt nu. 
 
14.22 
Tak! 
John Vagn Nielsen: Ja tak, så bliver det Martin Roald-Arbøl! 
Martin Roald-Arbøl: Ja jeg kan selvfølgelig tilslutte mig nogle af de ting, der har været sagt, det er vigtigt 
med økonomisk ansvarlighed – også i en forening som vores – selvfølgelig skal der kigges på de her 
ting. 
Jeg vil koncentrere mig det, der står omkring kongressen. Jeppe var lidt inde på det med de politiske 
konsekvenser for organisationen, hvis man ændrer på kadencen og i det hele taget ændrer på den måde, 
som en kongres er bygget op på. 
Det synes jeg selvfølgelig også er rigtig vigtigt, at man holder sig for øje. 
Jeg har lidt svært ved – sådan umiddelbart – med den situation vi står i for øjeblikket, så jeg synes, det 
er realistisk, at vi kun holder kongres hvert andet år f.eks., jeg ved godt, så der være ekstraordinere 
kongresser, hvis der er nogle ting, der brænder på, men der er jo rigtig mange ting, der brænder på for 
øjeblikket. 
Den anden ting, det er så kongressen, kongressens størrelse kunne man sige. 
Nu er der jo ikke nogen indikation af – jeg ved godt, vi har snakket lidt om det her med, at det kan 
være, der er nogen kongresdelegerede, der skal udgå – havde jeg nær sagt! 
Der ikke skal sidde med i kongressen mere. 
Jeg håber i hvert fald, at man i overvejelserne prøver at gøre sig det klart, at hvis man skærer f.eks. i 
kredsenes repræsentation – altså den anden af det, de delegerede som kredsene udgør, så kan vi meget 
hurtigt komme i den situation, at nogle kredse, måske endda rigtig mange kredse kun ville være 
repræsenteret med deres kredsformand, det er ikke fordi, jeg ikke har tillid til kredsformændene, det har 
jeg, så alligevel hører jeg jo den ene kredsformand efter den anden stå heroppe på talerstolen og sige – i 
øvrigt er det rigtig lang tid siden, jeg har undervist. 
Jeg tror det er vigtigt at vi – på kongressen – også har lærere, som stadigvæk er i undervisning, som er 
ude på skolerne, og at det ikke kun ender med at vi har de kongresdelegerede kredsformænd her. 
Tak! 
 
14.24 
John Vagn Nielsen: Tak for det – så er det Thomas Raa Olsen. 
Thomas Raa Olsen: Vi har danset lidt omkring den varme grød i de her to dage, vi har hørt meget om 
arbejdsmiljø, vi har hørt meget om lærernes forhold, vi har sådan set også hørt noget om ledernes 
forhold. 
Det der er lagt op til her som konsekvens af en kongresbeslutning. 
Vi kan ikke være det bekendt overfor lærerne, og vi kan ikke være det bekendt overfor lederne. 
Lederne gør et rigtig godt stykke arbejde, hvor de er i forhold til det de skal. 
Det gør lærerne også. 
Når vi kredsene får henvendelse fra medlemmerne og fra TR, så er det ikke kommunerne, de kommer 
og har problemer med, det er ikke borgmesteren, det er ikke forvaltningschefen, det er ikke Antorini 
eller nogen andre i regeringen, de har problemer med. 
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Det de kommer og gerne vil have løst nogle uenigheder om, det er et forhold til skolelederne, et 
forhold til de ting, der bliver besluttet der. 
Det er – for mig – soleklart, at vi har rigtig rigtig mange ting til fælles lærere og skoleledere – 
selvfølgelig har vi det, men det er lige så klart for mig, at vi også har en helt afgørende forskel, der er 
nemlig ikke lighed, når vi sidder og taler sammen. 
Den ene har altså ret til at lede og fordele arbejdet – har faktisk endda pligt til det. 
Den anden har pligt til at efterkomme det. 
Det er helt afgørende, at man i en fagforening forstår, at det ikke dur. Vi fremsatte i 2011 et forslag om, 
at ledernes skulle forlade Danmarks Lærerforening, det stemte jeg selv for, selvfølgelig gjorde jeg det – 
det gjorde lederne også. 
Ledernes formand gik til valg på, at de ikke længere skulle være en del af Danmarks Lærerforening, det 
syntes jeg var ualmindelig fornuftigt. 
Hvad der er sket siden, det kan jeg kun gisne om, men de skal i hvert fald have chancen igen. 
De skal have chancen for at sige; ja – hold op – hvor har vi meget til fælles, og hvor vil vi dog gerne 
indgå i et formaliseret ordentligt samarbejde med alle dem, der har interesser i folkeskolen. 
Det har lærerne, det er der mange andre, der har. 
Lad os samarbejde om alt det, vi har til fælles, men lad os gøre det, som to separate foreninger. 
Derfor fremsætter jeg forslaget, som lyder; med henblik på at Skolelederforeningen på den ordinære 
kongres i 2015, kan forlade Danmarks Lærerforening, pålægges Hovedstyrelsen at fremsætte de 
nødvendige forslag, som nu er et stærkt samarbejde mellem to selvstændige foreninger. 
To foreninger – der fremover hver især vil kunne levere fuld og enig opbakning til medlemmerne i 
spørgsmålet om f.eks. arbejdsmiljø, løn, ansættelse og arbejdstid. 
Det vil samtidig være to stærke foreninger, der i de relevante fora kan forene kræfterne for en bedre 
skole. 
Således til kongressens beslutning! Tak! 
 
14.27 
John Vagn Nielsen: Ja Tak for! 
Thomas Raa Olsen har fremsat et forslag, som er tituleret relation med Danmarks Lærerforening og 
Skolelederforeningen, det indgår i behandlingen. 
Claus Hjortdal – vær så god! 
Ja, det var jo en taler at komme efter, må man sige. 
Jeg vil starte med at sige til Per; jeg stiller mig ikke op her for at sige noget provokerende i dag, det var 
bare for lige at lægge op – Thomas fra Djurs – hvad der er sket siden. 
Lidt af det vil jeg godt lige sige bare et par ond omkring. 
Sidste års kongres var der, som Thomas også sagde, et forslag fremme som helt afværgede 
dagsordenen, der hed, at vi skulle i baglandet og kigge på tingene, noget af det vi har kigget på, det er de 
papirer, der ligger i dag, det er nogle statuspapirer og nogle samarbejdspapirer, som vi har lavet i 
fællesskab, det har været gruppearbejde, det har fungeret fint. 
Vi er kommet frem til et resultat, vi er kommet frem til noget, vi kan blive enige om. 
Så er der noget, vi er enige om og noget, vi er uenige om. 
Det er det, der ligger foran jer i dag. 
Ved siden af det har vi da haft et arbejde i LC regi, hvor jeg som LC’s formand jo også er formand for 
Frie Skolers ledere og Uddannelsesforbundets ledere. 
Der har vi jo diskuteret de her ting om Friskolers ledere og Friskolers lærere har lavet en aftale på deres 
repræsentantskabs møde sidste efterår, at friskolers ledere kunne blive frigjort fra Frie Skolers 
Lærerforening. 
Det har gjort at vi inde i LC systemet jo har kikket på hinanden og set på? Hvad er det så, der skal til 
ind i fremtiden? 
Der er faktisk enighed i LC om, at der er behov for nogle ændringer, og der behov for nogle 
investeringer, så langt så godt! 
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Vi er ikke helt enige om, hvad det er for noget. 
Noget af det, som jeg siger, som LC formand det må være, at hvis vi skal finde en løsning, så skal det 
være en løsning, der kan rumme alle de ledergrupper, der er i LC. 
Det er også vigtigt for mig, at det sker i en fredelig og rolig forhandling, og vi finder den bedste løsning. 
Det er vigtigt, at det sker i regi af LC, LC er den helt rigtige platform at have et organisatorisk 
fællesskab på. 
Det er vigtigt, at vi respekterer organisationens forskellige kadencer, I har haft kongres nu, vi har 
repræsentantskabsmøde om efteråret, Frie Skoler osv. – der på alle mulige tidspunkt. 
Endelig så er det også vigtigt, at se på – hvad er der af potentiale? 
Der er et potentiale i LC Lederforum for at få 4-600 ledere med, som vi kan gå ud for at få ind i forum, 
det er der en mulighed for, hvis vi laver den rigtige konstruktion. 
Det synes vi er vigtigt at styrke en fælles lederrolle inde i LC og gøre den stærk. 
Det får vi brug for i øjeblikket. 
Thomas nævnte lige – vores proces, jeg var meget bevidst i min tale, sagde ikke noget med, at vi skal 
væk fra noget som helst. 
Vi skal hen imod en anden og mere tidssvarende organisation. Den struktur vi har i øjeblikket er tænkt i 
en helt anden virkelighed. 
Thomas beskriver virkeligheden ude i lokalafdelingerne ganske godt. I sidder ude i jeres virkelighed, I 
oplever at der er en lærerforening, der repræsenterer lærerne, der er en lederforening, der repræsenterer 
lederne, nogle gange arbejder I sammen, nogle gange, nogle gange arbejder I imod hinanden, nogle 
gange har I kontroverser med hinanden og andre gange, kan I få fælles op til kommunen. 
I er med og i er modspillere ude på det lokale plan, I oplever jer som to organisationer. 
I går da jeg var på scenen 1. gang siger Anders Bondo bagefter, at han meget gerne ville være med til at 
drøfte folkeskolen sammen lærerne og lederne! 
Det er ikke helt vores – vi vil nemlig gerne drøfte det med alle dem, der er ansat i folkeskolen. 
Det er lige præcis det, Thomas slår på, at der er en forskel i vores kasketter. 
I vil gerne diskutere det ud fra lærerne synspunkt – vi bliver nødt til at skolens udgangspunkt. 
Vi bliver nødt til at sige, der sker noget for eleverne mellem 6.30 om morgenen til kl. 17 om 
eftermiddagen. Der sker både noget i undervisningstilbud og i fritidstilbud.  
Der sker noget med dem, når de er til fysioterapeuter eller de er til socialrådgivere eller de er sammen 
med pædagogerne eller de har en skoleassistent med sig. 
Det er det hele billede, vi bliver nødt til at se på. 
Så vil vi gerne drøfte det med alle. 
I dag sidder vi, som en kreds af Danmarks Lærerforening – vi sidder dernede på bageste række, sådan 
bliver vi opfattet i nogle situationer. 
I andre situationer så er vi ikke helt med i fællesskabet, det var det Per sagde – det var så sådan, at 
Anders Bondo ringede til mig og sagde; at det måske ikke var så heldigt, når jeg sagde, at vi skulle sidde 
med deres specifikke krav, hvor jeg sagde, at det synes jeg heller ikke vi skal. 
Så valgte vi - i stedet for at det kunne komme til at se provokatorisk ud – så gik vi under hele punktet, 
fordi så havde I fred til at diskutere – nå fred, det må I så selv finde ud af. 
Men i hvert fald engang imellem er vi en kreds og engang imellem er vi ikke en del af fællesskabet. 
For ikke mere end 14 dage siden udsendte Lærerforeningen en lille pjece om skoleledelse, der stod, at vi 
skulle gå ud af skoleskabet og ind i lederskabet! 
Ja, det er sådan set det her, det handler om. 
Vi er ide i lederskabet, inde i lederskabet for os er der mere end lærer, der er meget mere end lærere, der 
også familie, der er også økonomi, der er også de andre faggrupper, der er hæve- sænkeborde, der er alt 
muligt mystisk. 
På den præsentation blev vi spurgt af formanden for GL, hvorfor vi ikke havde lavet der her sammen? 
Da måtte jeg jo sige; vi kan jo ikke snakke om skoleledelse alene med lærerne, vi skal snakke med hele 
den medarbejdende gruppe, der er i skolen! 
Så det er noget, der kommer ind i med systemet, hvis vi skal snakke om det her. 
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Vi har fortalt stille og roligt, hvorfor det var, som det var. 
Anders kvitterede på mødet og sagde; det her er faktisk godt, fordi det her er Lærerforeningen! 
Så skal man lige sådan huske at have høreapparatet sådan indstillet rigtigt. 
Lærerforeningens lærerdel og ikke alle sammen, men lærerdelen i Lærerforeningen – det er sådan set 
godt, at det er den, fordi det står skarpt, hvad lærerne mener! 
At lederne kan have en anden holdning på nogle punkter, det er fint, så kan vi få en god dialog. 
Det er jo rigtigt, og det er jeg enig med dig i Anders! 
Ved sidste hovedbestyrelsesmøde havde vi en bekymring omkring den mia., der er lagt ud til 
kompetencemødet, hvad gør vi, når kommunerne ikke sætter penge af til at sætte vikarer ind? 
Det er et kæmpe problem. 
Der er nogen kommuner, der gør det, men der er rigtig mange, der ikke gør det. 
Vores risiko kan være, at vi ikke får brug for de penge, fordi vi kan simpelthen ikke få dem brugt, fordi 
vi har ikke råd til at sende jer af sted på de kvalificerede kurser, som I har brug for, fordi vi ikke kan 
tage vikarer ind. 
Vi kan ikke gå så langt ned i undervisningskvaliteten, så vi kan sende dem af sted, så derfor Anders vil 
vi tilbyde jer heroppe fra talerstolen i dag – lad os lave en fælles pose, lad os underskrive den med 
formanden for Lærerne og formanden for Skolelederne, der også kan underskrive på vegne af de 
pædagoger, som også skal have et kompetenceløft! 
Det er det, der skal være vores mål. 
Det er, at vi står stærkere, når der er to vinkler på det, vi står stærkere, når der er to organisationer, der 
repræsenterer hver sin vinkel. 
Vi lavede en kronik for ikke ret lang tid siden, det var lidt af alt. 
Den havde overskriften – Hvor for sig er vi stærkere sammen! 
Det er ikke et spørgsmål om, at vi skal væk fra noget, men vi har brug for en mere tidssvarende model. 
Jeg skal ikke stå og lave det her til et stort kongrespunkt med en masse vedtagelser, men bare sige, at 
ved siden af dette her arbejde, vi har lavet indtil nu, så går der nogle meget meget udmærkede drøftelser 
i regi af de organisationer, der er med i LC, hvor vi drøfter – hvad er det mest hensigtsmæssige at lave? 
Der vil vi gerne respektere de kadencer, der kan være, der for kan jeg sige, jeg kan jo kun støtte 
forslaget fra Djurs, men samtidig vil jeg nok bede dig om at trække det i virkeligheden, fordi vi ved 
siden af kører nogle udmærkede drøftelser, som skal passe ind i hele LC systemet. 
Vi har tiltro til, at der kommer en løsning næste skoleår med næste kongres, det er mit håb, at det, vi 
kommer frem til er en organisering af det naturlige fællesskab, der ligger i LC, det kommer til at flugte 
det, du snakker om meget godt, hvis jeg kan få lov til at bestemme. 
Vi er en del organisationer, vi kan ikke holde til, at der er nogle organisationer i LC Ledergruppen som 
får nogle fuldstændige frihedsgrader og andre kan ikke få dem. 
Vi bliver nødt til at have organisationerne med. 
Så vi bakker op omkring de forslag, der ligger – fremlagt af Hovedstyrelsen, så synes jeg, vi skal 
overveje om ikke du skal trække til dit forslag og respektere den kadence der er, der hedder, at vi har et 
repræsentantskabsmøde til foråret, I har en kongres næste efterår, LC har et repræsentantskabsmøde i 
januar, der er nogle kadencer som det her, der er hjemme nu – det er ikke hjemme, så det er lige taget 
ned fra hylden i dag. 
Ja tak til en ny organisation, ja tak til et konstruktivt fremadrettet arbejde for at få løst den opgave! 
 
14.37 
John Vagn Nielsen: Tak for det – så bliver det Erik Cloyd Ebsen! 
Erik Cloyd Ebsen: Jeg er en af de her fra de mindre medlemsgrupper, jeg vil da gerne kvittere med at 
sige tak for det fokus eller de tip, vi har fået på denne her kongres, det er dejligt, lad os håbe, de nye 
initiativer er kommet. 
Jeg kunne rigtig godt tænke mig i det arbejde, der skal ske fremadrettet, at vi bliver inddraget, som 
mindre medlemsgrupper. 
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I øjeblikket har vi jo allerede et samråd, man kunne henvende sig til fra Hovedstyrelsens side, som man 
kunne trække på, men vi har ikke rigtig hørt noget den vej fra. 
Det har været lyttemøder osv., men det blev ikke rigtigt noget, jeg kunne godt tænke mig, at det blev 
udvidet lidt yderligere og måske også, at vi havde kunnet spille med ind til det. 
I forhold til det der med at lave kommunale netværk, så synes jeg faktisk, at det er en rigtig god ide, 
men der kan også være lidt frygt for – at det rent faktisk kan betyde en yderligere atomisering af de 
mindre medlemsgrupper. 
Jeg synes, det er svært for de enkelte kredse at løfte f.eks. læsekonsulenter og skolepsykologer, tale- 
hørelærere, SOSU medarbejdere, UU medarbejdere osv. i den sammenhæng, så derfor synes jeg faktisk 
også, man er nødt til at have en eller anden form for centraldele i det her. Det kan jo ikke ligge alene 
ude i vinklen af kommunerne. 
Altså i forhold til det med at indberette mindre mødegrupper, så vil vi gerne indberette noget mere, vi 
vil også gerne se på det med de kommunale netværk, man vil gerne have, at man overvejer, hvordan 
man sikrer de mindre grupper. 
Tak! 
 
14.39 
John Vagn Nielsen: Det forslag, som Thomas Raa Olsen fremsatte, det har vi fået trykt, så det må 
gerne blive omdelt, så bliver det Flemming Ernst, vær så god! 
Flemming Ernst: Jamen, det der bringer mig herop, det er ganske kort Pers fremlægning, af 
kongresvedtagelsen. 
Det er jo klart, at vi som Hovedstyrelse har et ansvar for økonomien i foreningen, det er der jo ingen 
tvivl om. 
Det prøver også, selvom vi vel også må være ærlige at sige, at der måske er andre problemer, vi hellere 
vil drøfte og behandling, men det er jo hele foreningens økonomi, vi selvfølgelig også skal være 
opmærksomme på, derfor gav det også på sidste Hovedstyrelsesmøde en vis debat med de to 
besparelsesforslag, vi nu vedtog 
Men når jeg så kommer herop og siger; hvad er det så, der står i denne her kongres vedtagelse? For Per 
sagde; hvis I ikke synes – som jeg husker det – at vi skal komme med forslag til at skære ned på 
Hovedstyrelses medlemmer og kongressen til næste år - så sig fra nu! 
Det er ikke det, der står i kongresvedtagelsen, der står, at vi skal kigge på – blandt andet udgifterne til 
de her ting. 
Der står ikke noget om det andet. 
Så selvfølgelig skal vi se på alle muligheder, men jeg vil bare meddele, at jeg ikke ved at stemme på 
denne her kongresvedtagelse sagt, at jeg vil gå ind for at skære ned på Hovedstyrelsens antal eller 
antallet af kongresdelegerede. Det er ikke det, jeg har sagt, når vi går ind og stemmer for denne her. 
Der kan være mange ting i økonomien fremover, der ser skidt ud. 
F.eks. så kunne man jo høre i radioavisen her til morgen, at børnetallet jo er drastisk faldende. Der er 
faktisk født 8.000 færre børn i 2013, end der blev i 2007 – altså den årgang, der lige nu stempler ind i 
folkeskolen, hvordan påvirker det vores medlemstal på sigt? 
Det er selvfølgelig nogle ting, vi også må have med i det, så selvfølgelig skal vi være ansvarlige, men jeg 
synes ikke Pers fremlæggelse dækkede det, der står i kongresvedtagelsen. 
 
14.40 
Tak for det, så bliver det Jeppe Dehli! 
Jeppe Dehli: Sådan kan man bearbejde fordøjelsen. 
Jeg bakker fuldstændig op om det, Flemming lige har været oppe at sige, nu har jeg et ændringsforslag, 
som går på Hovedstyrelsens forslag G1. 
Det vil jeg lige læse op. 
Det er med en tilføjelse i forlængelse af afsnit 1, som lyder således: 



 86 

Med henblik på at reducere udgifterne vedrørende kongressen, Hovedstyrelsen at fremlægge forslag, 
herunder eventuelt vedtægtsændringer, der vedrører udgifterne til Hovedstyrelsen og kongres. 
Forslag udarbejdes på baggrund af en løbende dialog med de lokale led. 
Konsekvenserne af forslagene belyses i videst muligt omfang. 
Endvidere skal der udarbejdes og så fremdeles… 
 
14.41 
John Vagn Nielsen: Jeppe Dehli fremlagde et ændringsforslag til G1, det drejer sig om, at der kom en 
tilføjelse i den første blok, jeg læser den lige op: 
Forslagets udarbejdes på baggrund af en løbende dialog med de lokale led, konsekvenserne af 
forslagene belyses i videst muligt omfang! 
Så bliver det formanden! 
 
Anders Bondo Christensen: Hvis jeg først skal give et kort indspark til det omkring økonomien, vi skal 
have økonomien til at hænge sammen. Det er pinedød nødvendigt! 
Det har vi et ansvar for, det er Hovedstyrelsen, der sidder med ansvaret for den centrale økonomi og I 
sidder med ansvaret for Kredsens økonomi. 
Jeg tror ikke på, at kontingentskruen er vejen til at løse vores udfordring, derfor kigger vi bredt. Altså er 
det et tocifret millionbeløb, vi snakker om. 
Vi står heldigvis i en så god økonomisk situation, at vi ikke har et eller andet sådan hængende over 
hovedet, hvis det ikke sker her og nu, så står vi overfor en katastrofe. 
De ting vi skal implementere, kan vi gøre i god ro og orden, men når vi nu bringer det her op omkring 
Hovedstyrelsens sammensætning, så er det selvfølgelig, fordi der er et Hovedstyrelses valg næste år. 
Hvis vi ikke træffer beslutningen nu, ja så går altså i alt fald fem år, før vi kan kigge på det. 
Jeg er helt enig med Flemming siger; vi har ikke truffet nogen beslutning på forhånd, men derfor vil vi 
jo heller ikke ligge skjul på, at det her, det er i høj grad betinget af økonomien. 
Havde vi haft en fantastisk økonomi, havde det forment ikke været på dagsordenen. 
Det synes vi bare er ærligt at sige, at det er en del af det. 
Vi har et sekretariat, centralt, som virkelig har lagt sig i selen for at prøve at få tingene til at hænge 
sammen, det er jeg meget imponeret over. 
Det har blandt andet også afsæt i, at vi kunne sige; vi behøver ikke gå i gang med en afskedigelsesrunde, 
netop fordi vi ikke har en eller anden meget presset økonomi. 
Om besparelsen lige kommer i år, eller om den kommer næste år, det kan vi godt leve med. 
Vi skal have det der langsigtede perspektiv på vores økonomi, det skal vi på alle niveauer - også det 
politiske – det er i virkeligheden det, vi ligger op til ved den vedtagelse. 
Så er jeg heroppe for at kommentere på den diskussion, der har været omkring ledelse. 
Jamen jeg kan godt forstå, du er skuffet Thomas, fordi du vil noget andet omkring lederne, end jeg vil 
og end kongressens flertal sidste gang ville. 
Derfor ligger der ikke det i det, som du efterlyser. 
Jeg har stadigvæk den oplevelse, at vi står langt stærkere sammen. 
Jeg kan sagtens forstå, når Claus er oppe at sige; jamen vi er også ledere for pædagoger og for 
rengøringspersonalet, vi skal også sørge for økonomien! 
Ja, men folkeskolens kerneydelse, det er undervisning. Det synes jeg altså bare, vi skal huske på. 
De udfordringer vi står med nu ude på den enkelte skole, de er jo i den grad fælles. 
Altså har jeg endnu ikke hørt en skoleleder, der siger; det er rigtig fint, at der er lærer på min skole, der 
underviser 30 lektioner om ugen! 
Man er jo presset til at få tingene til at hænge sammen. 
Når KL kommer med deres beskrivelse af det, så sidder den enkelte skoleleder og drøfter med læreren, 
hvor meget forberedelsestid har du brug for i forhold klassesammensætninger osv., osv. 
Sådan foregår det jo ingen steder, det kan vi da ikke kritisere lederne for, for de har ikke en jordisk 
chance for at gennemføre det fatamorgana, som KL bliver ved med at beskrive. 
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Her har vi da en kæmpe fælles interesse i at få skabt nogle rammer, så lederne har mulighed for at 
bedrive den ledelse, vi gerne vil have. 
Noget af det vi beskriver i vores ledelsesoplæg – når vi siger; mindre fokus på skoleskabet og større 
fokus på lederskabet! 
Det er jo et spørgsmål om at få flyttet noget af ledelsesfokus væk fra den administrative ledelse og så 
over mod den pædagogiske ledelse. 
Det har vi da en stor fælles interesse i at få sat den dagsorden, men det kræver da at lederne, har de 
muligheder for og interesserer sig for lederskabet. Har muligheden for at komme ud i undervisningen. 
Det er der da ganske få ledere, der har i dag, for de er optaget af alt muligt andet. 
Vi har en stor vigtig fælles dagsorden, så er jeg helt med på at der er alle mulige andre personalegrupper, 
men jeg vil bare holde fast i, at kerneydelsen for den danske folkeskole, det er undervisning. 
Det er også en af grundene til, at vi er enige om, at lederne bør have en lærerbaggrund, det tror jeg er 
fantastisk vigtigt. 
Jeg har jo blandt andet sagt; at hvis vi begynder at skille vejene, så tror jeg, vi svækker muligheden for, 
at lærere stadigvæk har en ledelsesbaggrund. 
Vi skal ikke være i tvivl om, at der er stærke kræfter, Djøf har også overtaget skoleledelsen. 
Fordi hele den styringsfilosofi, der ligger bag Lov 409, der ligger bag Folkeskolereformen, det er 
Djøf’erne meget bedre til. Det er den form for ledelse, man gerne vil have. 
Derfor tror jeg altså virkelig – både lærere og ledere – skal tænke sig rigtig godt om, hvis vi begynder at 
gå hver sin vej. 
Jeg tror, det får nogle konsekvenser, som vi slet ikke er klar over lige nu, derfor synes jeg, det er en 
rigtig god ide, vi giver jo hinanden tid til at snakke om, hvordan finder vi en model i fællesskab, som 
kan rumme de ønsker og synspunkter, der er. 
Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg synes, at der skal være plads til lederne i Danmarks Lærerforening, 
fordi jeg synes, det giver os et fællesskab for begge grupper langt den bedste styrke. 
Det synspunkt er ikke blevet svækket – skulle jeg hilse at sige. 
Af de ting vi har oplevet her på det sidste. 
Så vil jeg godt hjælpe – hvis det kan hjælpe, bekræfte Pers tilsagn, om at kredsene vil blive inddraget. 
Jeg er fuldstændig med det, Per siger – jamen hvis vi skal finde ud af et eller an det, som kan vedtages 
på kongressen næste år, så skal vi selvfølgelig have inddraget kredsene på forhånd, ellers har det ikke en 
chance for at blive vedtaget, så det vil jeg kun bekræfte. 
 
14.48 
John Vagn Nielsen. Ja tak, så er det Per Sand! 
Per Sand: Så kan jeg starter der, hvor Anders slap, jeg nåede jo ikke engang at få mit hoved op på et 
fad, inden du havde døbt forslaget, fordi det er selvfølgelig et rigtigt bindende tilsagn, jeg giver, fordi 
det ville da være fuldstændig dumt, hvis vi ikke gjorde de ting, som du faktisk beskriver, vi har ikke 
drøftet det i Hovedstyrelsen, den er lidt længere end vores intention – og i og for sig den samme, som 
du beskriver i dit forslag, så det kan godt være, vi lige skal drøfte det, og så finde ud af om det er din 
formulering, vi tager, men vi kunne aldrig drømme om at gøre det her, uden at få jer medinddraget, det 
ville gå grumme galt. 
Altså er vi faktisk nogle stykker i udvalget, som har haft den tilgang til det her, at vi faktisk er blevet lidt 
tvunget til at fremsætte det her, hvis jeg skal sige det på den måde, fordi vi har arbejdet på det, jeg har 
arbejdet med det her i 12 år, hvor jeg har siddet i Organisationsudvalget. 
Hver gang vi kom frem til målstregen, så er vi stort set kommet til den konklusion, at vi ikke ville ændre 
på noget som helst. 
Jeg har haft den tilgang, at hvis man på forhånd ligesom vidste, at man ikke ville ændre på noget af det 
– det er også derfor bemærkning skal ses – hvis der er nogen, der allerede nu siger; at det her vil vi ikke 
være med til! Så sig fra - vi behøver jo ikke at spilde hinandens arbejde. 
Det mener jeg nu ikke, vi gør, jeg synes, vi skal gå ind i det her helt seriøst, men der skal beskrives nogle 
ting, der skal også beskrives konsekvenserne af dem, det var Peter, der efterlyste det fra Roskilde. 
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Vores tilgang til det den er, som Andes siger, den er rent økonomisk, men selvfølgelig skal der ligger 
nogle planer på det her, hvordan og hvorledes vi griber det an. 
Der skal også – konsekvensen af det. 
Så kunne man jo have en rigtig fræk tilgang Martin til det her med, hvis man frygter, der kun kommer 
til at sidde en i kongressen. 
Hvis man tager to kredse og ligger sammen, så kunne det jo være, der kunne komme to delegerede i 
kongressen. 
Nå, det har jeg aldrig sagt!! 
Det er måske også et sted, hvor man kan kigge på nogle ting. 
Flemming, du har fuldstændig ret, det er din udlægning, jeg har ikke haft til hensigt at ligge den – jeg 
sagde noget andet, det kan jeg godt høre, når du står og refererer det, men det er din udlægning, der er 
den korrekte, så det er sådan set bare en kvittering på det. 
Så vil jeg sige til Erik fra Aarhus, at det gælder selvfølgelig også på alle de områder – vi er langt langt fra 
færdige med at arbejde med de mindre medlemsgrupper, det her vil selvfølgelig også være et arbejde, 
som kommer til at skulle laves i samarbejde med de mindre medlemsgrupper i samarbejde med kredsen 
- i forbindelse med kreds samarbejdet. 
Hvis det her skal fungere ordentligt, jamen så skal det være noget, som vi alle sammen synes er den 
rigtige løsning, ellers når vi ikke målet. 
Det er sådan et generelt tilsagn om, at vi selvfølgelig – også på det her felt – går ind og vil samarbejde 
med de grupper, der er omkring det, og om din – Ebbe – er nødvendig, det ved jeg ikke, om Anders og 
mit hoved der nu ligger på denne her blok heroppe, om det er nok eller, om det er din formulering, der 
skal til, det må du jo også vurdere, ligesom vi lige tænker på det. 
Det med lederne lader jeg Anders og Claus diskutere videre på. 
 
14.53 
John Vagn Nielsen: Ja tak for det! 
Den næste bliver Thomas Raa Olsen og så mangler vi en kommentar fra Jeppe Dehli om du fastholder 
dit forslag på basis af det tilsagn, der er givet – vær så god Thomas! 
Thomas Raa Olsen: Tak for det! 
For god ordens skyld skal jeg lige henvise til det, jeg har sagt på et tidligere indslag, om normalisering. 
Det er ikke et forslag, som Djurs Lærerforening har fremsat, det er mig, der har fremsat det. 
Så vil jeg godt kvittere for Skoleledernes indlæg her. 
Jeg synes, det viser, at I har fod på, hvad I laver. Jeg synes, det viser, at I er der, hvor I skal være – 
samarbejde inde i Frie Skolers ledere osv. Jeg synes, man kan sige, at I er der foran i forhold til, hvad vi 
er, nu siger jeg vi, vi står her i samme forening, det er jo ikke lige netop det, der er galt, men jeg siger i 
forhold til vi er, som Danmarks Lærerforening – underforstået - de af os der er lærere og ikke ledere. 
Anders siger, at hvis det stod ministerier og administrationer, så ville der komme flere DJØF’ere ind! 
Ja, det tror jeg også, hvad skal vi gøre ved det? 
Vi har før haft en politik om, hvordan vi kunne hindre det ene og det andet og det tredje, vi så, 
hvordan det gik sidste gang. 
Vi kunne også sige, hvis vi nu ved, at det er det, de gerne vil, hvordan håndterer vi så det bedst, 
hvordan vi være proaktive i forhold til at se, der kommer DJØF’ere ind på de pladser, hvis vi nu kan se, 
det er det, de pønser på. 
Vi kan jo godt grave os ned og sige; jamen det sker ikke, hvis bare vi tilstrækkelig meget tror på, at det 
ikke sker, men det tror jeg altså ikke på. 
Lad os da for pokker lave den konstruktion, at to som egentlig har modstridende – på rigtig mange 
områder – holdninger og modstridende interesser står sammen om et eller andet. Det er et meget 
stærkere signal at sende, end at det er to – som for øvrigt også er i samme forening – så er det jo klart, 
de siger det samme, når de er i samme forening. 
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Jeg respekterer det, som Claus Hjortdal siger omkring de forskellige kadencer, der er i og den med alle 
?? (21.09) og så videre, det kan jeg godt se, og jeg kan godt se, det måske er lidt overilet og lidt 
forhastet, selvom jeg synes, vi har haft siden 2011 til at finde ud af, at det her er det eneste rigtige. 
 
 
Jeg tror, jeg ved det ikke, men jeg tror, hvis vi havde udskrevet en afstemning blandt medlemmerne om, 
hvordan den fremtidige struktur i Danmarks Lærerforening skulle se ud, så ville den ikke se ud, som 
den havde gjort, som den så ud sidste gang, hvor jeg var den eneste, der stemte for, men det kan vi jo 
ikke vide, for det gør vi ikke. 
Jeg synes også, det er det rigtige, vi holder det her til dem, der er valgt til det. 
Men den med tiden – ja, jeg vil godt fremsende et ændringsforslag til mit eget forslag, således at det 
ikke er på kongressen i 2015, men i 2016. 
På den måde vil der i hvert tilfælde være tid nok til, at alle får kigget rigtig godt på det her og kommer 
frem til – ja, for pokker hvor kunne vi dog være stærke sammen, når vi har noget tilfælles, hvor kunne 
vi dog stærkt bakke vores medlemmer op, når vi ikke har noget har noget til fælles! 
Tak! 
 
14.57 
John Vagn Nielsen: Ja, Thomas ændrede sit forslag nummer 05, så I i teksten i linje to skal ændre 2015 
til 2016. 
Så er det Jeppe Dehli! 
Jeppe Dehli: Ja tak! 
Jamen to hoveder på blokken det er bedre end et, så tilsagnet er – for så vidt – godt nok, men jeg synes 
stadigvæk, jeg synes egentlig også, nu siger du det til Flemming, men jeg er nervøs og bekymret for, at 
fokus bliver for snævert og beslutningen bliver taget for tidligt. 
Jeg er glad for inddragelsen, det vil vi meget gerne deltage i – det er jo sådan set også det, du siger – det 
ville være knald i låget andet. 
For at bruge nogle andre ord! 
Egentlig mere for at understrege, det her handler jo ikke om kongressens størrelse, om Hovedstyrelsens 
størrelse, om kalender eller ikke kalender. Det handler om at se det i et hele. 
Nu har vi taget kalenderen, nogle markante stillinger, som ikke bliver genbesat osv., osv. 
Det her er jo fra two til two, Anders har ret, der er et to cifret millionbeløb, der skal findes, og det 
finder vi - tror jeg - bedst i fællesskab og ved at gøre et ordentligt indhug en gang for alle, vel også 
drøfte de konsekvenser det så har. 
Så lad os få den debat, som I også ligger op til, vi får, så lad os tage den derfra, men lad være med at 
tage det område for område i denne her snævre tænkning af, hvad er det i en helhed, og hvad er det for 
nogle konsekvenser, der så kommer? 
Hvis det er sådan, så trækker jeg mit forslag, skal jeg så sige. 
 
14.58 
John Vagn Nielsen: O.k. Forslaget fra Jeppe Dehli er trukket, så er det Morten Refskov. 
Morten Refskov: Jeg skal selvfølgelig herop og støtte mine lokale fæller i vores split kredsarbejde, fordi 
det her omkring foreningens økonomi, det er to drøftelser i øjeblikket, det om lederne og så det, om 
foreningens økonomi. 
Jeg vil starte med foreningens økonomi. 
I vores kredssamarbejde synes jeg vi har været meget enige om, at det virker lidt tilfældigt – den måde 
man har tænkt sig at indhente nogle af de her besparelser på. 
Det kan godt være at det forholder sig anerledes set fra Hovedstyrelsens eller et sekretariats synspunkt, 
sådan kan det virke udadtil, jeg kan ikke mene noget om det her, om det skal være 4 eller 5 
psykologsamtaler, man bliver tilbudt, men jeg kan godt mene noget om signalværdien, at det er nu, vi 
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går ud og melder ud til medlemmerne, at vi går fra 5 til 4 psykologsamtaler, det synes jeg er stærkt 
uheldigt. 
Jeg synes, det er ret små penge, man finder ved det også, så jeg vil også bare bakke op om, at der bliver 
lavet sådan lidt mere grundlæggende analysearbejde, og man finder ud af; hvad har vi faktisk af 
muligheder for at finde de penge, som selvfølgelig skal findes, hvis vi vil have en ansvarlig økonomi, 
som vi skal have? 
Et sted man kunne rette lyset hen, det har vi i hvert fald tit drøftet i vores kredssamarbejde, det er, 
sådan en kommunikationsdelen af vores forening. 
Igen har jeg ikke nogen indsigt i præcis, hvor meget det beløber sig til på budgetrammen, men jeg kan 
godt – nogle gange – være bekymret for om, vi i virkeligheden definerer vores politik ud fra, hvad der 
kan kommunikeres og ikke ud fra, hvad vi mener. 
Derfor synes jeg, der er noget omkring vores kommunikationsafdeling vi i hvert fald skal have kigget 
meget nøje efter. 
Så er der i forhold til hele denne her lederdrøftelse, jeg vil også rigtig gerne kvittere for det Claus 
Hjortdal var oppe og sige, jeg synes, det var både sobert, sagligt og ordentligt. I det ligger der 
selvfølgelig også flytter det, som Thomas har været oppe at præsentere, sådan tænkningen i det. 
Jeg har også svært ved at se, at det kan forenes i den samme forening, men kan berette ud fra min egen 
andedam i Ballerup, at vi har sådan set et fremragende samarbejde med lederne, de har også siddet helt 
inde omkring forhandlingerne, det var også noget af det, der gjorde - eller måske den stærkeste driver i 
forhold til, at vi faktisk kom igennem med en aftale, men det ændrer ikke på, at de tilfælde overhovedet 
ikke efterlever Danmarks Lærerforenings politik i forhold til mange forskellige områder, men vi er en 
del af samme forening, hvordan kan vi arbejde med det? Det synes jeg er rigtig rigtig svært. 
Så jeg bliver også nødt til at støtte, at vi får lavet en adskillelse – stadigvæk samarbejder, men i hver 
vores foreninger. 
 
15.00 
John Vagn Nielsen: Så er det formanden! 
Anders Bondo Christensen: Jeg bliver lige nødt til at understrege Jeppe, at det vi gav tilsagn om, det er 
det, du skriver i dit forslag, og ikke om at vi inddrager kredse og kongres i forhold til 
sekretariatsbesparelser. 
Jeg har det oven i købet sådan, at Hovedstyrelsen skal passe rigtig meget på, at vi ikke blander os i de 
besparelser. 
Selvfølgelig skal vi blande os i det omfang, det har nogle politiske konsekvenser. 
Vi var inde over en besparelse, som det med lærerkalenderen Vi var inde over en besparelse med 
psykologsamtalerne, men vi har et sekretariat og en ledelse af et sekretariat, som skal forsøge at få det 
her til at fungere på en måde, det har de allerede gjort. 
Så får vi en orientering om, at den stilling er blevet besat, den stilling er ikke blevet besat. 
Det er ikke den detalje, vi giver tilsagn om, det er det, du skriver i dit forslag, vi giver tilsagn om, hvor 
der står, at vi pålægger kongressen og Hovedstyrelsen at fremlægge forslag under vedtægtsændringen, 
der vedrører udgifterne til Hovedstyrelse og kongres. 
Så skriver du – forslaget udarbejdes på baggrund af løbende dialog med de lokale ledelser, 
konsekvenserne af forslagene belyses i videst muligt omfang! 
Det er det, vi giver tilsagn om. 
Det vil vi gerne stå ved, vi synes, det er vigtigt også det som Delhi var oppe at snakke om, hvordan får 
vi den politiske dynamik til at fungere, hvis vi kommer med andre forslag? 
Så er vi jo uenige på det felt, om det er en fordel for lærere og ledere at være i samme organisation, eller 
det ikke er? 
Det kan vi jo sådan set ikke gøre så meget ved andet end at blive ved med at tage diskussionen. Jeg har 
stadigvæk den holdning, at vi godt kan forstærke de udfordringer, der er ved også at skille os ad og at 
endnu mere cementere hele den New Public Management tankegang, som jeg mener, er en væsentlig 
årsag til, at vi står med de udfordringer, vi gør, det er jeg sikker på, at den tendens forstærker vi, hvis vi 
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går væk fra vores professionstankegang og siger; nu er det ledere og lærere, som lønmodtagere og 
ledere at det er det, der er vores primære fokus. 
Det er min holdning, den vil jeg selvfølgelig diskutere, den vil jeg også gerne løbende diskutere. Jeg 
synes bestemt ikke, vi skal vedtage Thomas’ forslag, fordi der har vi truffet konklusionen om, at vi skal 
være i hver vores forening. 
Jeg mener – personligt – at det vil være en helt forkert beslutning. 
Så har jeg det også sådan, at den proces som Claus nævner i forhold til LC, der er Claus inde på at sige; 
jamen der er en række andre organisationer. I virkeligheden er der forskellige udfordringer i forhold til 
de forskellige organisationer.  
Det er jo det, vi prøver at lave en analyse af lige i øjeblikket. 
Vi har haft nogle møder både før sommerferien, vi har haft et møde her efter sommerferien. Vi har i 
virkeligheden prøvet at sige; skulle vi ikke prøve at lade nogen, som ikke er politisk hængt op, tænke 
mere sammen og sige; kunne vi prøve at finde et eller andet, vi kunne præsentere? 
Det vil vi så gå videre med, Claus som formand for LC Lederforum og jeg, som formand for LC og så 
se, om vi kan finde en fornuftig model, som Claus er inde på, der så dækker alle organisationer. 
Det er bestemt ikke nemt, men vi har givet hinanden håndslag på, at vi skal være parate til LC’s 
repræsentantskabsmøde i januar 2016. Så det arbejder vi målrettet derefter. 
Også af den grund synes jeg, vi skal stemme Thomas forslag ned! 
 
15.03 
John Vagn Nielsen: Ja tak! 
Så er det Vibeke Lynge! 
Vibeke Lynge: Det er da dejligt med et tilsagn fra formanden og formanden for Aabenraa Lærerkreds, 
hvor Per er formand - for at vi skal inddrages i kredsen, det er rigtig dejligt, jeg synes, der er mange 
problematiske forhold her, det er selvfølgelig også problematisk, at foreningen mangler så mange 
penge.  
Jeg tror det, jeg hørte Morten sige fra Ballerup, men også det Jeppe sagde var, at vi finder ikke pengene 
ved det her! 
Vi skal meget bredere ud omkring, og vi skal - som kongres - overhovedet ikke blander sig i besparelser 
for sekretariatet, men vi skal måske lave nogle analyser af noget, der er meget meget bredere end kun 
kredsene samarbejde, kredsenes størrelse og kongressens sammensætning. 
Jeg synes jo, nogen af de her annoncekampagner og film og sådan noget, vi laver, jeg ved godt, det 
måske ikke er driftsomkostninger, men nogen man tager et andet sted fra, men det er da penge, vi 
bruger hvert evig eneste år, ret mange af. Altså skal meget bredere ud, jeg tror faktisk det er det, mine 
to kolleger fra Hovedstaden Øst og Vest har været oppe at sige og ikke kun et tilsagn om, at nu skulle 
vi blande os i om sekretariatet besætter stillinger eller ej, for det skal vi ved Gud ikke. 
Det har vi da ikke forstand på. 
Jeg sad i går aftes og svarede på et spørgeskema, jeg har fået tilsendt af Cevea om, hvordan jeg synes 
om uddannelsesniveauet og sådan noget, jeg skulle ved Gud også forholde mig til uddannelsesniveauet i 
sekretariatet, jeg skulle også forholde mig til, om vi kunne tiltrække de rigtige medarbejdere til 
sekretariatet – ved I hvad, der var ikke sådan brik, hvor jeg kunne skrive – ved ikke. 
Så er det bare at sige til dem her, der skal analysere det her – hver gang de har set mig, så skriv 5, så 
betyder det; ved ikke! 
Det var midt imellem 0 og 10. 
 
15.06 
John Vagn Nielsen: Tak for det! 
Vi har lige en lille summepause heroppe….. 
 
15.07 
Anders Bondo Christensen: Vi har lige holdt et hurtigt Hovedstyrelsesmøde. 
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Vi vil foreslå, vi vedtager Jeppes forslag! 
Når vi er kommet til den konklusion, så er vi fuldstændig fri for diskussionen om, hvad vi giver tilsagn 
om, så er det det, der står i Jeppes forslag. 
 
John Vagn Nielsen: Jeg skal høre, om der er andre, der ønsker ordet? 
Jeg skal nok repetere, hvad status er på G1 om et øjeblik, der er ikke flere, der ønsker ordet. 
Det, der skete her, som formanden var oppe at sige, det var, at han af princip på Hovedstyrelsen vegne 
genfremsatte Jeppe Dehlis ændringsforslag, som Jeppe trak. 
Det viser lidt omkring samarbejdsevnen her, så I kan se, det står heroppe – i forhold til det I har, der 
hedder G1, der kan I se, at der er altså en tilføjelse i 1. afsnit, der hedder; forslag udarbejdes på 
baggrund af en løbende dialog med de lokale led i konsekvenserne af, at forslagene belyses i videst 
muligt omfang. 
Jeg skal spørge om, der er nogen, der ønsker særskilt afstemning om ændringsforslaget? 
Det er der ikke, så stemmer vi om det samlede forslag nummer G1 med ændringen. 
Jeg vil gerne se, hvem der stemmer for det forslag! 
Ja tak! 
Er der nogen, der stemmer imod forslaget? 
Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod forslaget? 
Ja tak – forslaget er vedtaget. 
Så kommer vi til det, der hedder forslag nummer 05, som er forslaget fra Thomas H. Olsen, der har 
Thomas selv været oppe at lave en ændring, så der i stedet for 2015 står 2016 – altså forslag nummer 05 
med den ændring. 
Jeg vil gerne se, hvem der kan stemme for det forslag! 
Ja Tak! 
Hvem stemmer imod forslaget? 
Ja tak! 
Hvem stemmer hverken for eller imod forslaget? 
Ja Tak! 
Forslaget er forkastet. 
Så er vi færdige med dagsordenens punkt 8. 
Vi er nået til det det sidste punkt på dagsordenen. 
Punkt 9 Eventuelt. 
Det er altså ikke kongressens afslutning, så der er mulighed for – vi kan ikke træffe beslutninger, men 
der er mulighed for, hvis der er nogen, der ønsker ordet – altså udover formanden, så er der lejlighed til 
det. 
Er der nogen, der ønsker ordet under Eventuelt? 
Det ser ikke ud til at være tilfældet, så giver jeg ordet til formanden, vær så god! 
 
15.11 
Anders Bondo Christensen: Jeg vil gerne sige tak for en – synes jeg – levende kongres. Vi havde et 
punkt, som ikke blev diskuteret, det var det omkring EUD-reformen og Folkeskolereformen, men som 
jeg sagde før, så tror jeg – i høj grad – det hang sammen med, at vi havde haft mange af aspekterne 
med inde i diskussionerne på de andre punkter. 
Jeg er glad for at være formand i en forening, hvor man prøver at ligge kræfterne sammen for at finde 
fælles beslutninger, hvor vi er uenige, men hvor vi også har et sigte om, at vi skal nå de her fælles 
beslutninger til gavn for de medlemmer, som vi repræsenterer. 
Vi ved godt, at vi ændrede ikke meget ved at sidde på en kongres og holde politiske taler og træffe 
beslutninger, det er fuldstændig det samme, som jeg sagde omkring Folketinget. 
Det kan godt ske, de har vedtaget en Folkeskolereform og en EUD-reform, men tingene skal følges op, 
man skal sørge for, at skolerne har mulighed for det. 
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Vores opgave er nu, at følge op på de beslutninger, vi har truffet og sørge for, at det er noget, som 
kommer de medlemmer, vi repræsenterer til gavn. 
Det er en fælles udfordring, og det har jeg en rigtig god fornemmelse for, at det er noget, vi går 
sammen ud og arbejder videre med. 
Vi får brug for et meget meget tæt samarbejde, lokalt og centralt, når jeg så siger lokalt, så er det også 
helt ude på den enkelte skole. 
Vi har fået eksempler på, hvor forskellige virkeligheder vores medlemmer arbejder under. 
Den forskellighed tror jeg ikke bliver mindre i den kommende tid, det udfordrer selvfølgelig det 
sammenhold, som altid har præget Danmarks Lærerforening, og som har været rigtig stærkt her i de 
seneste år. 
Vi har – som kongres – en opgave i at sikre, at det sammenhold kan fastholdes, både i organisationen - 
som jeg synes - vi har formået på denne her kongres, men i høj grad også ude på den enkelte 
arbejdsplads. 
Som jeg nævnte tidligere på kongressen her, så var tilbagemeldingen på lyttermøderne, at en af de store 
udfordringer medlemmer ser foran sig, det er, om man kan fastholde sammenholdet ude på skolerne. 
Der skal vi have et fokus – fordi hvis vi ikke kan fastholde sammenholdet ude på skolerne, så kan vi 
heller ikke fastholde sammenholdet i Danmarks Lærerforening.  
Kan vi ikke fastholde det sammenhold, ja så er for alvor svækket. 
Det har et par gange under denne her kongres været nævnt, at alt hvad vi har lavet har været en fiasko, 
fordi vi jo kunne se, hvad der skete i 2013. 
Det vil jeg advare mod at drage den konklusion. 
Det der skete i 2013, det er - som vi alle sammen ved - fuldstændig enestående i Dansk Historie. Uanset 
hvordan vi havde grebet tingene an før 2013, så tror jeg ikke, vi kunne hamle op mod et politisk 
overgreb, som det vi var udsat for. 
Så lad os lade være med at bruge det som retningssnor, så lad os kigge fremad og så sige; hvordan kan 
vi forene de kræfter, vi har? Hvordan kan vi bruge den enorme styrke, vi stadigvæk har på grund af det 
stærke sammenhold, der er i foreningen til at nå nogle resultater? 
Jeg skrev i medlemsbrevet, at vi godt vidste, at det her ikke bare lige var noget, vi gjorde, det var et 
langt sejt træk – det tror jeg alle i denne her kongres er enige om. 
Jeg synes, vi med denne her kongres har taget endnu et skridt på vej mod at få medlemmernes 
arbejdsvilkår endnu mere i fokus. Det skal vi så bevise, når kongressen er slut, i det arbejde vi 
gennemførte her. 
Så tusind tak for den politiske del af kongressen. 
Så vil jeg gerne sige tak til sekretariatet igen for et godt arbejde, det har været lidt nemmere denne her 
gang, fordi der blandt andet ikke har været en hel masse resolutioner, der skulle trykkes og omdeles. 
Der vil jeg også godt sige, at jeg synes faktisk, det har fungeret. 
Jeg synes i stedet for at bruge meget tid på at rette enkelt ord i resolutioner og vedtagelser, så har vi 
faktisk – i højere grad – brugt tiden på at snakke indhold. 
Nu har vi ikke evalueret – af gode grunde – i Hovedstyrelsen endnu, men jeg står i hvert fald med en 
god fornemmelse for, at det at vi ikke brugte en masse tid på en hel masse udtalelser, at det har været 
en gevinst for denne her kongres. 
Så skal jeg selvfølgelig også sige tak til vores to dirigenter John og Helle, de har også haft det 
forholdsvis nemt, men I er også i træning, og I ved jo, hvordan man skal lede denne her brogede flok, 
som Danmarks Lærerforening er, det har I igen gjort på forbilledlig vis – tusind tak skal I have! 
Så har jeg bare tilbage at sige: Tak for denne her gang – kom rigtig godt hjem! 
 
15.15 
John Vagn Nielsen: Det er jo normalt dirigenterne, der skal afslutte kongressen, så det sker her om et 
øjeblik. 
Helle og jeg vil også gerne sige tak – dels til sekretariatet, både der er herinde og jer, der er udenfor – 
for et – som sædvanligt - godt samarbejde. 
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Det er altid trygt at komme her, fordi vi ved, det fungerer. 
Også tak til jer fordi I har behandlet os pænt denne gang også, jeg synes, det har været spændende at 
være her. 
Så skal jeg jo slutte kongressen, derfor vil jeg sige, at nu tager vi det elektroniske ur, så det er korrekt. 
Kongressen er afsluttet kl. 15.16. 
For jer der er her første gang, så er det jo sådan en tradition med lidt væddemål og sådan noget, der 
foregår i huset, kom godt hjem – tak for denne gang! 


