
Kongresreferat 
 

 

 

Den 12. – 13. september 2012 

 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Den 12. september 2012 – kl. 09.30 - 12.00.............................................................................................2 

Den 12. september 2012 – kl. 14.00 - 16.00.......................................................................................... 19 

Den 12. september 2012 – kl. 16.20 - 18.00.......................................................................................... 45 

Den 13. september 2012 – kl. 09.00 - 10.10.......................................................................................... 65 

Den 13. september 2012 – kl. 10.45 - 11.15.......................................................................................... 80 

Den 13. september 2012 – kl. 14.00 - 16.45.......................................................................................... 86 

 

 

  



2 
 

Den 12. september 2012 – kl. 09.30 - 12.00 

 

1. Mødets åbning og valg af dirigenter 

Anders Bondo Christensen: 

Jeg vil gerne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til vores kongres her i 2012. Jeg vil uddybe 

min velkomst om lidt, men jeg synes, vi skal straks gå i gang med at synge sangen, vores foreningssang, 

som skal indlede denne her kongres, så vi synger foreningssangen nu, og så er det, vi plejer at rejse os op, 

ja. 

Der synges. 

Mange tak til Henrik Andersen, som vi får lov til at høre spille for os igen i morgen, tak skal du have, Hen-

rik. 

Jeg har netop for en halv times tid siden givet et interview til DLF’s web-tv, hvor jeg blev spurgt om for-

ventningerne til den kongres, som vi nu går i gang med. Jeg har også skrevet lidt om det i sidste nummer 

af Folkeskolen, det nummer, der kommer i denne uge, klummen, og hvis vi kigger på kongressens dagsor-

den, så er det jo nogle utrolige vigtige punkter, vi har på. Det er emner, som har rigtig stor betydning for 

vores mange medlemmer, som, mens vi er her, er i fuld gang med deres undervisning. Det er noget, der 

har rigtig stor betydning for hele udviklingen i uddannelsessystemet, folkeskolen, specialundervisning og 

de andre steder, hvor vores medlemmer arbejder, og jeg vil faktisk svinge mig op til at sige, at det er noget, 

der har betydning for, hvad er det for et samfund, vi vil udvikle i fremtiden. 

Vi har i fagbevægelsen en lang tradition for at tage et væsentlig samfundsmæssigt ansvar. Det er faktisk én 

væsentlig del af fagbevægelsens berettigelse i Danmark, i de nordiske lande, og jeg tror i virkeligheden, at 

det er en af grundene til, at fagbevægelsen har rigtig stor opbakning, og derfor tror jeg også på, at vi skal 

evne at kunne fastholde det ansvar, vi skal kunne evne at komme med bud på løsninger, også når udfor-

dringerne er store. Det er noget af det, vi skal mødes om her i de næste 2 dage. 

En del af udfordringerne dem skal vi takle gennem aftalesystemet, vi skal have formuleret vores krav til de 

kommende overenskomstforhandlinger. Det har selvfølgelig en betydning, sådan for løn- og arbejdsvilkår 

for vores medlemmer, men i virkeligheden har det også langt større betydning. Skiftet i 2008 fra A05 til 

A08 har faktisk betydet noget for folkeskolens udvikling. Vi har fået lavet en række evalueringer, som me-

get klart meddeler, at der er skabt en bedre ramme om kvalitet i undervisningen, der er skabt en bedre 

ramme om en udvikling af folkeskolen, der er skabt bedre ramme for en ledelse af skolen, som har fokus 

på kvalitet i undervisningen, frem for administration, og det vil sige, at en aftale omkring arbejdstid ikke 

bare er noget, som vores medlemmer sådan skal have omkring deres arbejde, men det har helt konkret 

betydning for, hvilken kvalitet der er i undervisningen, for de elever, der går i skolen. 

Vi skal påtage os vores ansvar, men vi skal selvfølgelig også insistere på, at vi skal have opbakning til det 

ansvar. Jeg synes simpelthen, det er ynkeligt, for at sige det rent ud, når vi oplever, at ministre og KL gang 

på gang mistænkeliggør lærernes arbejdsindsats, og det er altså det, de gør med de udtalelser, de kommer 

med.  Det kan de simpelthen ikke være bekendt. Hver eneste dag står lærerne ude i undervisningen og gør 

deres ypperste for at lave deres allerbedste undervisning. Hvis vi tager folkeskoleområdet, så ved vi alle 

sammen de massive besparelser, der er blevet gennemført. Hvis vi igen taget voksenspecialundervisningen, 

så er det helt uhyrligt, den tilværelse som voksenundervisningen har fået i rigtig mange kommuner, og 

alligevel så står vores medlemmer og arbejder for at give den bedst mulige undervisning overhovedet, og 
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så skal vi høre på finansminister og KL’s formand stå og mistænkeliggøre den indsats. Som sagt, det kan 

de overhovedet ikke være bekendt.  

Og derfor skal vi også bruge vores styrke, det fælleskab, det at vi har en organisationsprocent, som nærmer 

sig sovjetrussiske tilstande, det skal vi bruge til at insistere på, at de selvfølgelig også tage et ansvar for, at 

vi kan lykkes med vores opgave. Og derfor har vi sat et punkt på, der hedder: professionsudøvelse. Hvor-

dan gør vi det under de nye rammevilkår, vi har. Vi står ikke bare og råber: flere ressourcer, flere ressour-

cer. Vi går gerne ind og tager et medansvar for at lave den gode skole også under nye rammebetingelser. 

Vi har været ude at sige: inklusionsdagsordenen, den bakker vi op omkring. Vi ønsker også at minimere 

eller i hvert fald begrænse ressourcer, som vi bruger på den del af virksomheden, hvis vi kan bruge den 

bedre på en anden måde. Vi vil gerne gå positivt ind i den omstillingsproces, men det kræver altså, at der 

er en dialog omkring, hvordan gør vi det, og ikke at vi oplever, at man ude i rigtig mange kommuner bru-

ger så vigtig en dagsorden til et ensidigt besparelsesprojekt. Og derfor bliver vi nød til at gå ind og diskute-

re, hvad er det for en rolle, vi kan spille, hvordan kan vi lave en positiv forskel i forhold til de dagsordener, 

der trænger sig på, både i forhold til vores medlemmer, men i høj grad også i forhold til eleverne.  

Jeg synes, det er beskæmmende, når vi i Politiken kunne læse om en ung mand, som ikke kan få det un-

dervisningstilbud, han har brug for, på baggrund af at han er blevet ramt af en alvorlig sygdom, og man 

læser helt tydeligt ud af artiklen, at det er fordi, det kan ikke betale sig. Det kan ikke tjene sig hjem at give 

ham den undervisning, som han har brug for. Vi må altså som fagforening gå ind og sige, det er ikke kun 

økonomien, der bestemmer. Vi har en pligt til at sørge for, at de mennesker, som vi underviser, de menne-

sker, som vi har ansvaret for, alle sammen får den bedst mulige tilværelse og en menneskeværdig tilværel-

se, Derfor skal vi gå ind i diskussionen, også ud fra de rammevilkår, som vi kender i dag. Og tingene hæn-

ger sammen. Jeg nævnte aftalekravene, vi prøver jo denne her gang at sige, jamen kan vi også bruge over-

enskomstsystemet til at sikre en langt mere kvalificeret dialog omkring nogen af de udfordringer, vi står 

overfor.   

Sådan har vi ikke brugt aftalesystemet før, men nye udfordringer kræver altså også nye løsninger, og hvis 

fagbevægelsen ikke er parat til at tænke ny, jamen så ender vi som det, nogen gerne vil beskrive os som, 

nemlig et levn fra fortiden.  

Det tredje emne, vi har på dagsordenen, det er hele udviklingen af vores uddannelsessystem. Vi står over 

for en skolereform, vi forventer, at der kommer et politisk udspil fra regeringen i starten af oktober, og 

samtidig har ministeren lanceret sit store projekt, Ny Nordisk Skole. Vi skal have tingene til at hænge 

sammen, det er selvfølgelig også sammenhæng med hele den samfundsøkonomiske situation, vi står i. 

Hvordan kan vi bruge de nye muligheder til at lave en endnu bedre skole? Det skal ikke være nogen hem-

melighed, at det indimellem er lidt svært at forså sammenhængen mellem Ny Nordisk Skole og skolere-

formen. Vi bliver måske meget klogere i morgen, for der kommer børne- og undervisningsminister Chri-

stine Antorini og prøver at fortælle om hendes visioner, og der vil også blive mulighed for at stille spørgs-

mål til hende og komme i debat med hende.  

Jeg ser nogle rigtig positive signaler, ikke mindst i forhold til ny mordisk skole, nogle signaler, der fortæller, 

at nu skal vi begynde at udvikle vores uddannelsessystemer, folkeskole osv. nedefra, i stedet for den top-

styring, som vi har oplevet gennem mange år. Reaktionerne fra medier og politikere har ofte været, at det 

er noget luftigt noget, det er noget floffy noget. Ja, det er det, fordi vi har været så vant til, at vi fik færdig-

defineret regeringsgrundlag, hvor det hele var skrevet ned, og man kunne hakke af ud for hvert enkelt 

element. Jeg husker tydeligt Bertel Haarder, der siger: ”Jeg fik et 16 siders langt regeringsgrundlag hængt 

om halsen”, så var der ikke meget plads til dialog med Danmarks Lærerforening. 
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Det er lige præcist den situation, som muligvis kan ændres ganske markant med de udspil, som vi ser nu. 

Men det forudsætter, at de er parate til at fylde den ramme ud. Vi skal påtage os det professionelle ansvar, 

som vi så flot har beskrevet i vores professionsideal. Vi skal dokumentere, at vores fine ord om, at det er 

lærerne, som er de professionelle, det er lærerne, der har den nødvendige viden til at udvikle skolen, at det 

ikke bare er flotte ord, men at det rent faktisk også er noget, vi er parate til at gøre i virkeligheden. 

Så vi bliver udfordret. Men det er rigtig udmærket at blive udfordret, specielt når udfordringen som i det 

her tilfælde er på en positiv måde. Men igen vil jeg sige, at tingene hænger sammen. Hvis man gerne vil 

have en udviklende folkeskole, hvis man gerne vil have nogle engagerede lærere, som vil tage handsken 

omkring Ny Nordisk Skole op, ja er så en af forudsætningerne, at der er en rigtig god ramme omkring den 

opgave, og så er vi tilbage igen til arbejdstidsaftalen.  

Vi har jo som sagt dokumenteret, at arbejdstidsaftalen netop har skabt den gode ramme, det har skabt en 

hel anden mulighed for fleksibilitet, og dynamik for ledelse, for lærerprofessionalisme, og det er jo hele 

fundamentet for, at Ny Nordisk Skole kan blive realiseret. Det synes jeg, vi skal huske at fortælle ministe-

ren, som jo indimellem også kommer med en finte til lærernes undervisningstid.  

Vi har delt kongressen op i de her tre hovedpunkter, så skal vi også klare nogle vedtægter, men som jeg 

prøver at antyde her, så er der jo en klar sammenhæng, vi behandler dem hver for sig, men jeg håber, at 

når vi siger farvel til hinanden i morgen efter en forhåbentlig rigtig god og arbejdsom kongres, at vi så har 

formået at have det helhedsperspektiv over de diskussioner; at vi går herfra, så hovedstyrelsen har en ret-

ning på, hvordan får vi de her ting til at hænge sammen, hvordan bruger vi dem, ikke hver for sig, men til 

at skabe en sammenhæng i den politik og i den indsats, som vi skal til at føre på baggrund af kongressens 

beslutninger.  

Jeg glæder mig rigtig meget til vores fælles arbejde de næste dage, jeg håber I er rustet til tænderne og vel-

udhvilede, det er vigtige ting, vi skal diskutere, det er noget, der har stor betydning for vore medlemmer, 

for vores elever, og for hele det danske samfund.  

Og med de indledende ord, så vil jeg sige endnu en gang rigtig hjertelig velkommen, selvfølgelig først og 

fremmest til jer delegerede, men jeg er rigtig glad for, at vi også har nogle gæster, bl.a. har vi vores tidligere 

næstformand, Stig Andersen, siddende oppe som gæst. Det er vi rigtig glade for, Stig, at du stadigvæk også 

viser interesse for vores kongres. Rigtig hjertelig velkommen, og så er min sidste opgave under Velkomst, 

det er at lede det 1. punkt, nemlig valg af dirigenter, og vi har selvfølgelig en indstilling fra hovedstyrelsen, 

og måske ikke så overraskende, så er vores forslag: John Vagn Nielsen, som jo er konsulent i Finansfor-

bundet, og advokat Helle Hjorth, som er konsulent i FTF. Jeg skal for god ordens skyld spørge, om der er 

andre forslag. Det er der ikke. Tillykke med valget og rigtig hjertelig velkommen. 

Helle Hjorth:  

Tak for valget. John og jeg vil gerne sige tak, fordi I har valgt at følge hovedstyrelsens indstilling og valgt 

os til dirigenter. Vi glæder os til de næste 2 dage, og vi skal selvfølgelig gøre vores bedste for at føre jer 

igennem dagene og den dagsorden, som formanden lige har gennemgået. Inden vi går helt i gang med 

kongressen og kongressens mange punkter, så skal vi først have klaret et par indledende punkter omkring 

formalia, vi skal konstatere, om kongressen overhovedet er lovligt indvarslet, og vi er beslutningsdygtige, 

og omkring det så vil jeg sige, at alle delegerede har fået en udsendelse, en række forskellige udsendelser, 

henholdsvis 21. maj, 14. juni, 18. juni, 24, august og senest 30. august og igen 5. september og 6. septem-

ber.  Heriblandt har I fået en række materiale, I har bl.a. fået en foreløbig dagsorden og en række indkal-

delser i forbindelse med den ordinære kongres, her den 12. og 13. september 2012. Selve indkaldelsen 
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skete i Folkeskolen nr. 12, det var i juni måned 2012, og det var på side 7 med angivelse af den foreløbige 

dagsorden, og det er alt sammen i overensstemmelse med vedtægternes § 20, stk. 1, som jo foreskriver, at 

meddelelser om foreningens ordinære kongresser skal ske senest 2 måneder før mødets afholdelse. Af 

samme bestemmelse § 20, stk. 6 fremgår, at den endelige dagsorden skal udsendes senest 3 uger før den 

endelige kongres. Den endelige dagsorden blev udsendt 24. august 2012 sammen med materiale til dagsor-

denens punkter, og det er således også rettidigt, og kongressen er dermed lovligt indvarslet, og med min-

dre der er bemærkninger til det fra jer i salen, så vil jeg betragte det som godkendt. 

Omkring beslutningsdygtighed er det således, at foreningens vedtægter § 25, stk. 2 foreskriver, at kongres-

sen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Det har vi netop konstateret, at den er, så hvis der 

ikke er bemærkninger fra salen eller spørgsmål i øvrigt, så vil jeg med hensyn til vedtægterne og den lovlige 

indvarsling godkende kongressen som beslutningsdygtig. 

Og så har vi, som vi plejer, en række praktiske informationer. Der er naturligvis rygeforbud i salen, og 

dertil kommer, at mobiltelefoner skal holdes slukkede, eller i hvert fald lydløse, så de ikke forstyrrer un-

dervejs, og så er John og jeg naturligvis opmærksomme på at lægge pauser ind undervejs i løbet af de her 2 

dage, dog ikke før frokost i dag, fordi, som det fremgår af mødeplanen lige om lidt, så er frokosten plan-

lagt til kl. 12. Hvis vi lige ser på den mødeplan, som I alle har fået udsendt, dateret den 21. maj 2012, så vil 

jeg om dagen i dag onsdag den 12. september bemærke, at som det fremgår, så fortsætter vi, som jeg lige 

nævnte, frem til kl. 12.00, hvor vi suspenderer kongressen til frokost, så genoptager vi kongressen igen kl. 

14.00, og som det fremgår af mødeplanen, så der foreløbig fastsat møde til kl. 18.00, med mulighed for 

aftenmøde fra 19.30. Nu ser vi, hvor langt vi når med dagsordenen og mødet i løbet af eftermiddagen, 

inden vi beslutter os for, om vi skal have et aftenmøde, eller om vi skal forlænge det senere på dagen, men 

det tager vi stilling til så tidlig på eftermiddagen som muligt, så I kan nå at træffe jeres forholdsregler. 

 

2. Forretningsorden 

Næste punkt på dagsordenen for mit vedkommende det er pkt. 2 vedr. forretningsordenen, og jeg vil sige 

omkring forretningsordenen, som er blevet udsendt til jer, at med undtagelse af den tilføjelse om elektro-

nisk afstemning, som jeg forstår, kom sidste år, så ligner forretningsordenen fuldstændig sig selv fra tidli-

gere år, og det plejer ikke at give anledning til spørgsmål og bemærkninger fra salen, så hvis det heller ikke 

gør det i år, så vil jeg betragte forretningsorden og forslag til forretningsorden som godkendt. 

På det her tidspunkt plejer John eller jeg kort at gennemgå den udsendte endelige dagsorden, som den 

ligger. Næste punkt på dagsordenen vil være en gennemgang af Opstilling af krav til OK-forhandlingerne 

2013. Det bilagsmateriale, der er udsendt til det, er litreret i bilag C. 

Pkt. 4 omkring Samfundsøkonomien er litreret i bilag D, og så er der pkt. 5 Ny Nordisk Skole og derefter 

pkt. 6 Ændring af dele af Danmarks Læreforenings vedtægter, som er litreret med E, og dertil er at sige, at 

det er selvfølgelig ikke i overensstemmelse med den endelige dagsorden, men det skyldes, at I oprindelig 

fik udsendt en foreløbig dagsorden, og da passede bogstavslitreringen.  

Så vil jeg sige, lige som vi plejer at gøre, at når I udfylder talersedler, når I ønsker at tage ordet og komme 

op under de respektive dagsordenspunkter, at så vil det være en overordentlig stor hjælp for alle, om I 

udfylder det med navn og delegeret nummer naturligvis, også meget gerne kredsnummer, og som I plejer 

en angivelse af det dagsordenspunkt, som I vil knytte nogle bemærkninger til og sige noget om. Det vil 

være os en overordentlig stor hjælp og hjælpe os med at bevare overblikket alle sammen.  
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Noget af det sidste jeg skal sige heromkring, er omkring dagsorden forslag der er udsendt, så er der ind-

kommet 2 forlag til kongresvedtagelser, eller en kongres resolution og en kongresvedtagelse fra Århus 

Lærerforening. Der er blevet gjort opmærksom på det her den 6. september, men jeg nævner det for en 

god ordens skyld her fra talerstolen, at det forslag til kongresvedtagelse, som bærer overskriften ”Kom-

munikationen skal matche til medlemmerne” er blevet behandlet i DLF på et dirigentmøde med deltagelse 

af John og jeg, og John og jeg har besluttet, at dette forslag efter sit indhold ikke kan behandles på denne 

kongres, og derfor er det trukket tilbage.  

Så ligger der foran jer alle sammen en lille gennemgang, en vejledning om elektronisk afstemning, det er 

overskriften, og neden under er der et afsnit om indlevering af forslag og ændringsforslag via e-mail. Vej-

ledning om elektronisk afstemning den gemmer vi, til når vi når dertil, det vil jeg ikke komme ind på nu, 

men jeg vil lige sige lidt om indlevering af forslag og ændringsforslag via e-mail. Og udover at jeg selvføl-

gelig vil opfordre jer til at læse denne vejledning ganske grundigt, så vil vi for det første sige til jer, at hvis I 

indsender forslag via e-mail altså via elektronisk vej, så skal I benytte den skabelon, som ligger på kongres-

hjemmesiden, og som også er beskrevet her i dette afsnit. 

Og så skal vi også sige til jer, som det også er fremhævet i denne her vejledning, at udover emnefeltet i 

mailen skal den indeholde jeres delegeret nummer, så skal der også angives en titel på det forslag, som I 

ønsker at indsende, og selvom I vælger at indsende jeres forslag elektronisk, så skal vi gøre jer opmærksom 

på, som det også fremgår, at når I går på talerstolen heroppe og motiverer jeres forslag, så skal I huske at 

have et skriftligt eksemplar med, hvor John og jeg i emnefeltet kan se, hvad det er, hvilken titel og hvilket 

emne jeres forslag bærer. Så selv om I indsender elektronisk, så skal I huske at medbringe et skriftligt ek-

semplar op til os, når I går på talerstolen og fremlægger det.  

Så skal jeg se, om jeg har fået det hele med. Afslutningsvis er jeg blevet bedt om at sige til jer, at alle for-

slag vil være tilgængelige på hjemmesiden, og det tilstræbes fra sekretariatets side, at de er tilgængelige sam-

tidig med, at de bliver uddelt her i salen, og jeg skal også sige til jer, at når et forslag er vedtaget, så vil det 

ikke blive uddelt, men det kan findes på hjemmesiden under det relevante dagsordenspunkt. Og apropos 

dagsordenspunkt, så skal vi se at komme i gang med den dagsorden, der er udsendt til jer. Vi er kommet til 

dagsordenens punkt 3, og det er Opstilling af krav til OK-forhandlingerne 2013, og jeg vil gerne starte 

med at give ordet til formanden. 

 

3. Opstilling af krav til OK-forhandlingerne 2013 

Anders Bondo Christensen: 

Under det her punkt, der skal vi jo primært beslutte de krav, som vi skal fremføre under det videre for-

handlingsforløb, men nu er det jo sådan, at vi lever ikke på en isoleret ø, det tror jeg, vi har fundet ud af, 

det gør vi heller ikke i aftalesammenhænge, hvor vi er en del af ikke bare et, men flere fællesskaber, som 

forhandler store dele af overenskomsten i fælleskab, og derfor er det jo også på sin plads, at vi har en fæl-

les baggrund for, hvad er det for en ramme, vi har omkring vores forhandlinger. I moderne aftalesprog så 

hedder det bagtæppe, og jeg vil derfor prøve at beskrive det bagtæppe, vi ser i hovedstyrelsen, og det står 

selvfølgelig også til debat, og man er også velkommen til at stille spørgsmålstegn til mig eller stille spørgs-

mål til mig, men som sagt, det er primært vores aftalekrav, der skal besluttes, og dem vil Gordon så efter-

følgende præsentere. 
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Jeg har været inde på i min velkomst, at vi har en hel særlig økonomisk situation. Det var jo sådan, at vi 

var meget forargede, da den tidligere regering talte om, at der skulle være 0-vækst i en periode i den offent-

lige sektor. Når vi nu kigger på, hvad der rent faktisk er sket, så kan vi se, at ikke mindst på det kommuna-

le område har der været en massiv negativ vækst. Vi har nogle økonomiske planer fra såvel rød som blå 

blok, de er måske lidt svære at se forskel på, i hvert fald er der det meget fælles karaktertræk, at der er lagt 

op til en meget, meget stram offentlig økonomi frem til 2020. Nu skal vi jo ikke sådan underkende egen 

styrke, på den anden side set, så bliver vi også nød til at tage bestik af den virkelighed, vi befinder os i. 

Hvis vi kigger sådan lidt på forhandlingssituationen i forhold til de forskellige fora, i forhold til de forskel-

lige samarbejdsgrupper, som vi er en del af, så tegner der sig på en måde et broget billede, men bestemt 

også nogle fællestræk. 

Hvis jeg først skal give et par ord med omkring forhandlingsfællesskaberne, så vil den overenskomst, som 

dækker for de fleste af vores medlemmer, nemlig den kommunale overenskomst, også denne her gang 

blive forhandlet i fællesskab af K2, og ved siden af K2 står Sundhedskartellet, der fører selvstændige for-

handlinger. Jeg tror, jeg før har beskrevet for kongressen, at det betyder rent faktisk, at K2 laver en aftale, 

og Sundhedskartellet laver derefter en søg-og-erstat funktion, hvor K2 bliver erstattet af Sundhedskartel-

let. Så det vil sige, at her er det K2, som er den bærende kraft, det er K2, som kommer til at skabe ram-

merne for de generelle krav. Hvis vi kigger på de specielle krav, så kan jeg høre signalerne fra de øvrige 

organisationer endnu tydeligere end sidst, at med udsigt til en meget smal ramme, så er man ikke interesse-

ret i at bruge mange penge på de såkaldte organisationsforhandlinger. Det er ikke kun os, der har fokus på 

vanskeligheden i at forsvare medlemmernes realløn, og jo mere vi bruger på de specielle forhandlinger, jo 

mindre bliver der til at forsvare reallønnen. Og derfor er det i hvert fald det signal, jeg hører rundt om i de 

andre organisationer, at det er generelle lønstigninger, der står øverst på dagsordenen. 

Samtidig er der også rigtig meget fokus på en reguleringsordning. Det skyldes ikke mindst nogen perspek-

tiver, vi har fået fra udlandet. Vi ser rundt omkring i eurozonen, hvor det ikke er muligt at devaluere valu-

taen, at så bruger man nu nogle nye instrumenter til at opnå samme effekt, populært kaldet intern devalue-

ring. Det består i virkeligheden i, at man ved at skrue lønningerne ned får den samme effekt, som man får 

af en devaluering. Nu er det sådan i rigtig mange lande, der er det altså som i Danmark svært at lave en 

politisk styring af de private lønninger. Og derfor har man valgt rundt omkring at bruge de offentlige løn-

ninger som den rambuk, der skal presse de private lønninger. Gennem meget, meget barske lønreduktio-

ner på det offentlige område har man simpelthen standset lønudviklingen også på det private område. De 

signaler hører vi også i Danmark, og derfor spiller reguleringsordningen en hel central rolle ved de kom-

mende OK-forhandlinger, det er et af de hovedtemaer, som bliver trukket frem, når vi blandt organisatio-

nerne drøfter de kommende forhandlinger. 

Generelle lønstigninger, der tror vi, stort set alle inde i denne her sal tænker: ”nå, men det er procentvise 

lønstigninger.” Men der skal vi altså huske på, at ikke er lige så naturligt i alle organisationer, som det er i 

vores. Sidste gang var FOA på banen med, at generelle lønstigninger skulle udmøntes som samme krone-

beløb og ikke procentvise lønstigninger. I 2007, da vi formulerede kravene – vrøvl! I 2010, da vi formule-

rede kravene, da lavede vi en model, hvor langt hovedparten af lønstigningerne blev udmøntet som pro-

centvise lønstigninger, men der var det, vi kaldte et lavtlønsværn i forhold til de laveste løntrin. Jeg kan 

ikke forudsige, hvad resultatet bliver denne her gang, fordi vi formulerer først kravene i K2 regi, når kra-

vene er kommet ind fra medlemsorganisationerne, men jeg er bare helt overbevist om, at vi får samme 

debat igen, vi får samme behov for at finde et kompromis, som kan samle K2. 

Hvis I så vender blikket lidt imod arbejdsgiversiden, så har vi oplevet en markant ændring i attituderne fra 

KL, og det drejer sig altså ikke kun om vores arbejdstidsaftale. Det er helt generelt, at KL har lanceret en 



8 
 

ny, så kaldt mere offensiv arbejdsgiverstrategi. Hvis jeg skal prøve at beskrive med almindelige ord, hvad 

det betyder, så kunne billedet være, at tidligere så KL en meget stor interesse i, at når en overenskomst var 

afsluttet, så stod der 2 parter, hvor begge parter mente, at de havde lavet en god aftale. Det var faktisk en 

fælles målsætning, vi gik ind til forhandlingsbordet med. Den attitude, synes jeg, er markant ændret. Nu 

virker det som om, KL går ind for at vinde OK-forhandlingerne, og det er altså en hel anden situation, og 

det skal vi bare forberede os på, at den nye attitude selvfølgelig har betydning for de muligheder, som vi 

har inde i forhandlingsrummet, og som også kan få betydning for, om vi overhovedet kan nå et resultat, 

og dermed om vi kommer i en evt. konflikt.  

Hvis vi kigger over til det regionale område, så synes jeg, der er en mærkbar forskel mellem attituden fra 

KL og attituden fra RLTN. Jeg oplever i langt højre grad, at regionerne er indstillet på at inddrage med-

lemsorganisationerne i de udfordringer, vi står overfor. Det der bare er en anden del af virkeligheden er jo, 

at RLTN er den lille spiller på det offentlige arbejdsmarked. Vi kan se af de køreplansaftaler, som allerede 

er ved at være på plads, at der er lagt op til: først laver vi forhandling i KL, og så laver vi forhandling i 

regionerne. Men det skal jo ikke forhindre os i at afsøge, om der er nogle muligheder, der åbnes på det 

regionale område, selv om vi ikke kan finde dem på det kommunale område. Vi skal selvfølgelig også bru-

ge det ene område som brækjern for det andet område, og kan vi nå nogle resultater på det regionale om-

råde, ja så kan det være, det har en virkning på kommende forhandlinger på det kommunale område. Jeg 

har flere gange op til OK-forhandlingerne opfordret til, at vi har et langsigtet perspektiv på vores forhand-

linger, at vi ikke ser den ene forhandling isoleret fra den anden, og her tror jeg på, at der kan vise sig at 

være nogle muligheder på det regionale område i forhold til at udvikle overenskomstsystemet, som vi må-

ske kan have vanskeligere ved at få åbnet på det kommunale område.  

Det er jo ikke kun forhandlingerne på det kommunale område, der er styrende for forhandlingerne over i 

regionerne. Det er jo sådan, at det Regionale Lønnings- og Takstnævn, deraf forkortelsen RLTN, har re-

præsentation af Finansministeriet. Reelt kan man sige, at finansministeren sidder med en vetoret i forhold 

til det regionale område. Så derfor betyder Moderniseringsstyrelsen, som er det nye navn for personalesty-

relsen, de mener i øvrigt det samme, som de altid har ment, så det er der ikke meget modernisering i, men 

Moderniseringsstyrelsen er en vigtig spiller, og vi oplever også, at Moderniseringsstyrelsen i forhold til 

kommunale forhandlinger er en meget vigtig spiller. Det ser vi jo bl.a. af, at en økonomiaftale mellem re-

geringen, Finansministeriet og KL indeholder helt klare signaler i forhold til aftaleforhandlinger. Vi har 

protesteret vildt og voldsomt i forhold til det, vi oplever som politisk indblanding i frie parters forhandlin-

ger. Vi gjorde det, da statsministeren hed Anders Fogh Rasmussen, vi gjorde det, da han hed Lars Løkke 

Rasmussen, og vi gør det også, når hun hedder Helle Thorning Schmidt. Jeg synes, at vi i den grad mang-

ler at se, at der er nogle politikere, der træder i karakter og forsvarer den højt besungne danske model, i 

stedet for at lade Personalestyrelsen blive ved med at køre deres kommando raid på hele aftalesystemet. 

I forhold til det statslige område, der havde vi jo til dels sat vores lid til det serviceeftersyn, der skulle være 

af overenskomsterne på det statslige område, som vi i enighed besluttede ved sidste aftaleforhandlinger. 

Der har været megen snak, der har været mange møder, men vi må konstatere, at det serviceeftersyn ikke 

kan munde ud i en fælles retning for udviklingen af det offentlige aftalesystem. Dertil er forskellene sim-

pelthen for store. Det har en betydning for os, vi står nemlig med den udfordring, at vi på det statslige 

område kun har et midlertidigt lønsystem. Det er uholdbart at have et midlertidigt lønsystem, men samti-

dig er situationen, at hvis man skal etablere et nyt lønsystem, så er det altså langt nemmere at gøre det i en 

situation, hvor der er penge til at udvikle lønsystemet for, end i den situation, vi står i nu. Og da vi ikke 

står med et fælles afsæt gennem serviceeftersynet, er der nu nedsat en arbejdsgruppe mellem Personalesty-

relsen og LC for at prøve at se, om vi kan på trods af den manglende fælles aftale kan finde rammerne for 

et nyt lønsystem. Det bliver en rigtig vanskelig opgave, men arbejdet er som sagt i gang. Der bliver talt 
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rigtig meget om modernisering af den offentlige sektor, og det er vel også derfor Personalestyrelsen skifte-

de navn til Moderniseringsstyrelsen, men som sagt må vi konstatere, at der er meget lidt nyt under solen 

over i Personalestyrelsen. Vi oplever at blive mødt af nøjagtig den samme grundlæggende New Public 

Management tankegang, som har drevet den del af den statslige administration igennem rigtig mange år.  

Vi oplever også en eller anden tendens til, at man mener, at nu er tiden kommet til at tryne de faglige or-

ganisationer. Med en stram økonomi, med en vanskelig beskæftigelsessituation, så må organisationerne i 

knæ, og det er nu, man skal komme ind med de mere ideologisk funderede krav, eksempelvis angreb på 

aftaleretten, som vi hører gang på gang. Vi kan se det gennem KL’s mange kampagner. KL har gang på 

gang prøvet at mistænkeliggøre den arbejdstidsaftale, som de selv indgik med os i 2008. Vi ser det på hele 

undervisningsområdet, gymnasielærere osv., alle bliver udsat for det her ideologiske angreb.  

Vi bliver nød til at få arbejdsgiverne til at forstå, at hvis vi skal løse de udfordringer, vi står over for, så er 

organisationerne altså en rigtig, rigtig afgørende medspiller. Hvis vi vil finde nye veje ud af den krise, vi 

står i, så vil det være helt afgørende, at vi kan bruge den unikke danske model til at finde nye veje, og det 

gør man ikke ved at tryne de faglige organisationer. Der bliver også snakket rigtig meget om ledelsesret og 

arbejdsgiverstrategi. Nu skal ledelsesretten markeres. Altså, jeg får sådan tanker tilbage til en dansk indu-

strivirksomhed i 60’erne eller sådan noget, når jeg hører den retorik. Vi bliver nød til at få de offentlige 

arbejdsgivere til at forstå, at hvis vi vil lave et velfærdssamfund 2.0, der stadigvæk har kvalitet, så gør man 

det kun sammen med de dygtige fagprofessionelle, der står ude og tager ansvaret hver eneste dag. Jeg sy-

nes, det er en meget, meget farlig kurs, som arbejdsgiverne har slået ind på, hvis de tror, at man laver en 

bedre offentlig sektor med den retorik, som de fører lige i øjeblikket. 

Som jeg sagde i min indledning, så har vi besluttet os for fra hovedstyrelsens side at foreslå, at vi nytænker 

OK-forhandlingerne. At vi prøver, om der er nye veje. Det har også fået navnet: ”interessebaseret for-

handlinger”. Altså når vi stiller krav om, foreslår at stille krav om, at lærerne skal have mulighed for at 

kunne løse inklusionsopgaven, så er det altså en kæmpe interesse for KL at sikre, at den meget store ud-

fordring, de har påtaget sig, at de rent faktisk lykkes med det. 

Dorte og jeg var på partnerskabsmøde, som ministeren havde inviteret til, og det første af de møder hand-

lede faktisk om inklusion. KL var lidt tyndt repræsenteret, men den borgmester, som repræsenterede KL, 

han sagde faktisk på et tidspunkt: Hvis vi ikke lykkes med inklusionsopgaven, mister vi berettigelsen til at 

drive folkeskolen. Det er dog store ord. Nu går vi ind og siger; Jamen kan vi forpligte hinanden gennem 

aftaleforhandlingerne til at skabe en helt anden kvalitet i den proces ude i kommunerne, så vil vi gerne tage 

et medansvar. Vi vil gerne stille organisationen til rådighed for at støtte de kredse, for at støtte de tillidsre-

præsentanter, for at støtte de skoleledere, så vi får taget helt anderledes kvalificeret hånd om denne her 

dagsorden. Og jeg vil godt understrege, at det skal der ikke bruges penge på fra overenskomstmidlerne, 

men det kan da godt ske, at vi nedsætter en sekretariatsgruppe, som skal aflønnes, men det er ikke os, der 

skal finansiere de tiltag, der skal ske ude i kommunerne, men vi skal prøve at se, om vi ved at lægge kræf-

terne sammen, gennem en aftale, kan sikre, at der kommer en helt anden kvalitet i den proces.  

Når vi går ud og foreslår, at vi stiller krav om, at lærerne har de nødvendige kvalifikationer til at kunne løse 

opgaven, så er det en anden måde at stille et krav på, end det vi har gjort de sidste par gange, hvor det hed 

”ret og pligt til efteruddannelse”. Vi er godt klar over, at med den smalle ramme, der er, så er det ikke her, 

vi skal satse vores overenskomstmidler ved de kommende forhandlinger. Vi tog et lille skridt, som ikke 

rigtig har fået nogen effekt endnu med uddannelsesplaner, det forfølger vi, men kunne vi ved at gå ind og 

sige, der er faktisk en pligt til at vurdere i forhold til de opgaver, den enkelte lærer har fået, at man også har 



10 
 

de nødvendige kvalifikationer, så kunne vi måske få sat mere retning og kvalitet på hele efteruddannelses-

systemet. 

Vi har i hovedstyrelsen haft nogle drøftelser af den såkaldte Norske Model. Den Norske Model er ikke 

noget, der kan indgås en overenskomstaftale om. Den Norske Model bestod i, at man faktisk lavede en 

form for trepartsaftale, så det både var regeringen, de var de kommunale arbejdsgivere, og det var lærer-

foreningen, der gik ind og sikrede et helt ekstraordinært og stort uddannelsesløft til lærerne.  Det er vi ikke 

afvisende for at gå ind i, men jeg vil gerne understrege, at det er ikke det, der ligger i det krav, som vi stiller 

her. Det er ikke et krav, der koster overenskomstkroner, som vi har formuleret det.  

Jeg ved godt, at der er en nervøsitet. Jeg har været ude på mange debatmøder her forud for kravopstillin-

gen om det her nye element, men jeg håber, at vi, når vi kommer til den endelige afstemning, har mod på 

at prøve at gå nye veje. Jeg tror, som jeg sagde i min indledning, at det kan være en af de måder, vi kan 

sikre organisationernes fortsatte berettigelse på. 

Det var sådan lidt omkring bagtæppet omkring forhandlingerne. Så vil jeg godt give et par ord med i for-

hold til det helt særlige men meget aktuelle tema, som er arbejdstidsforhandlingerne. Som sagt, har KL 

lavet flere kampagner. Vi har allerede i det her skoleår oplevet adskillige mediehistorier omhandlende vo-

res arbejdstidsaftale. Noget af det mest groteske, jeg har oplevet, det var, da jeg blev ringet op af Altinget 

her for 2 dage siden. Nu havde de fået lavet en meningsmåling omkring lærernes arbejdstidsaftale. Gud 

bedre det! Man var gået ud og havde spurgt ganske almindelige danske borgere om, hvad de mener om 

lærernes arbejdstidsaftale, om det var noget lederne skulle fastlægge, om det var noget, der skulle fastlæg-

ges i aftale, eller ved ikke, kunne man svare. Og så laver man en mediehistorie på, at 53 % mener, at det er 

noget, lederen skal fastlægge. Det er jo fuldstændig ude i hampen! Og det er ligeså kvalificeret som de ud-

talelser, som vi hører fra mange politikere, der ikke aner en hujende fis om, hvordan hverdagen i den dan-

ske folkeskole eller på de andre steder, hvor vores medlemmer arbejder, fungerer. 

Men det er en kæmpe udfordring, vi har, fordi den kompleksitet, der ligger i vores arbejde, den kan vi ikke 

forklare med en enkelt overskrift i en avis, eller i et 10 sekunders indslag i TV. Og derfor er det, vi har 

lavet det her fakta ark, hvor vi har prøvet at beskrive mere detaljeret, hvad det er, vores arbejdstidsaftale 

går ud på, hvad lærerens arbejde går ud på. Jeg har selv haft glæde af at bruge det fakta ark. Nogle af de 

journalister, der er kommet med de sædvanlige fordomme omkring lærernes arbejdsindsats, har jeg fået 

inviteret på kaffe inde på Vandkunsten, og det fungerer faktisk ganske udmærket. Jeg er helt sikker på, at 

de pågældende journalister har forladt kontoret med en anden oplevelse af, hvad det rent faktisk er, lære-

rens arbejde går ud på. Men det kræver denne her vedholdende indsats.  

Det er stadigvæk ikke lykkedes mig at få møde med finansministeren, som jo i tide og utide udtaler sig om 

vores arbejdstid. Men jeg bliver nød til at fortælle Corydon, hvad det går ud på, og jeg håber, I vil bakke 

op og gøre den samme indsats i forhold til kommunalpolitikerne. Man kan godt blive lidt træt en gang 

imellem, fordi man kunne synes, at vi kunne da bruge vores tid bedre, men jeg tror simpelthen, indsatsen 

er nødvendig. 

Gordon vil også kommentere lidt ind på arbejdstiden senere. Vi har, som I kan se af oplægget, ikke ar-

bejdstidskrav på, men det er klart, at vi bliver nød til at tænke i forhold til, hvad kan vi blive mødt med. Og 

det er ikke kun eventuelle arbejdsgiverkrav, men som sagt, er der en skolereform lige omkring hjørnet. Vi 

ved ikke, hvad den kommer til at indeholde, men hvad nu, hvis man fjerner § 16 fra folkeskoleloven, det 

tror jeg, KL rigtig gerne vil have, altså bestemmelsen om, hvor mange undervisningstimer de enkelte fag 

skal have, ja så er fundamentet for vores arbejdstidsaftale sådan set ikke eksisterende, og det bliver vi selv-
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følgelig nød til at have nogle strategier i forhold til. Vi bliver formentlig klogere i starten af oktober, men 

på den måde arbejder vi selvfølgelig med arbejdstiden.  

Vi ved også helt sikkert, at aldersreduktion bliver sat under angreb igen, det gjorde det sidste gang, og det 

er klart markeret, at det vil det også blive denne her gang. Så arbejdstid skal vi forberede os på. Jeg ved jo 

også godt, at der, allerede inden vi starter her inde på kongressen, har været rigtig stor snak om de seneste 

dages medieomtale om arbejdstid, som jo denne gang udspringer sig af den aftale, som i weekenden blev 

indgået i Århus. Vi havde et kort hovedstyrelsesmøde her inden kongressen begyndte, og jeg vil godt un-

derstrege herfra, at den retning er ikke hovedstyrelsens retning for en ny arbejdstidsaftale. 

Klapsalver 

Vi anerkender, vi hører, at man har nogle særlige samarbejdsrelationer i Århus, og det er det, man bygger 

denne her aftale på. Men den slags kan man ikke eksportere ud over bygrænsen for det første, og for det 

andet så har vi altså erfaringer med, at rigtig gode relationer rigtig hurtigt kan forsvinde. Når jeg tænker 

tilbage på de fantastiske gode relationer vi lavede A08 med sammen med KL, og hvor hurtigt KL er rendt 

fra de gode intentioner, så kan jeg blive rigtig bekymret på at bygge aftaler på gode intentioner. Når vi 

heller ikke mener, at det her er retningen, så er det fordi, vi ser alle muligheder for, at vi vender tilbage til 

et optællingssystem, hvor vi vender tilbage til kamp om ressourcerne til de enkelte opgaver, mellem den 

enkelte lærer og skolelederen. Det var det, vi ville undgå med A08.  

Det er det, der ligger i hele begrebet professionsaftale, at vi skaber denne her overordnede ramme, der 

giver læreren den nødvendig sikkerhed, og så er vi fri for det slagsmål. Når man først skal begynde at prio-

ritere i en del af det, der i undervisningsopgaven i Århus kaldes flekstid, ja så er der alle chancer for, at vi 

vender tilbage til det igen.  

Når vi ydermere vil være helt afvisende for at gå den vej i forhold til de kommende OK-forhandlinger, så 

handler det selvfølgelig også om, at man i øjeblikket kan have en A05, som sådan en tilbagefaldsrisiko. Jeg 

vil bare sige, at hvis vi skifter arbejdstidsaftale, så har vi ikke nogen A05 som tilbagefaldsrisiko. Så har vi 

den nye aftale. Og derfor bliver jeg nød til, og det har jeg også fortalt i Århus, også udadtil at fortælle, at 

det er ikke vejen frem, for vi kan jo allerede se, hvordan den aftale bliver brugt i forhold til vores modparts 

strategiske overvejelser til de kommende forhandlinger. Jeg mener, vi vil sætte nogle meget værdifulde ting 

fra den nuværende arbejdstidsaftale over styr, hvis vi bevæger os den vej. Det kan godt ske, at det ikke sker 

i Århus på baggrund af en lokal fælles forståelse for, hvordan man skal læse aftaleteksten, men det kan vi 

altså ikke bygge en central aftale på. 

Som sagt, så prøver vi at gå nye veje i forhold til denne her overenskomst. Som I kan se, er der også kun 

meget får krav, og det hænger selvfølgelig sammen med den helt overordnede målsætning vi har, at prøve 

at forsvare reallønnen. Vi synes ikke, at det er reelt at opstille hele den stribe af i øvrigt rigtig fornuftige og 

velbegrundede krav, som vi kunne finde på, når vi har den overordnede målsætning, at medlemmernes 

realløn skal forsvares. Så vi signalerer altså også med de få krav, vi stiller, at det er der fokusområdet ligger, 

og at reguleringsordningen har en hel særlig betydning i forhold til de kommende forhandlinger.  

Gordon vil som sagt prøve at kommentere mere specifikt omkring de enkelte krav, så dirigenterne vil give 

Gordon ordet. 

 

John Vagn Nielsen:  
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Ja, og inden Gordon går i gang med det, så lige en opsummering af, hvad det er, vi skal behandle her un-

der det her punkt. Vi har valgt at dele det op i 2 dele, og det vi taget til sidst, det plejer vi i øvrigt også at 

gøre, det er det, der hedder C7, som har noget at gøre med konfliktberedskabet, altså tanken er at få defi-

neret kravene først. Og det vil sige, at det Gordon kommer ind på, tror jeg, det er henholdsvis det forslag, 

der hedder C1, som er krav på det kommunale område, hvor selve kravene står på side 2. Det er det, der 

hedder C2, som er kravene på det regionale område og tilsvarende kravene på side 2. C3, som er kravene 

på det statslige område, hvor kravene også står på side 2. Så er der det forslag, der hedder C5, som er prio-

ritering af kravene, og endelig er der et forslag, som hedder C6, som er et forslag om samspillet mellem de 

centrale og de lokale forhandlinger. Så det er altså den bunke her, som jeg nævnte til sidst, at vi skal be-

handle, når nu Gordon har forelagt den. Værsgo Gordon. 

Gordon Ørskov Madsen: 

Ja, det var i hvert fald også det, jeg havde forberedt mig på, så det passer meget godt sammen. 

Vi har fra hovedstyrelsens side ikke foreslået krav til arbejdstid ved OK13, alligevel vil jeg starte med nogle 

bemærkninger omkring vores arbejdstidsaftale, så vil jeg gå over til at fremlægge kravene efterfølgende.  

Der bliver til stadighed fremført en række påstande fra regeringen, KL og nogle kommuner og andre. Det 

er påstande, som ved at blive nævnt tit, desværre bidder sig fast i offentligheden. De siger, aftalen under-

støtter en traditionel forståelse af lærerarbejdet. Vi må spørge: Lytter de ikke en gang til sig selv? Vi har 

sammen med KL fået det helt klare indtryk af evalueringerne, at A08 faktisk har afgørende betydning for 

udvikling af lærerrollen. Lærere, der tager ansvar sammen med kollegaer, lærere, som efterlyser nærværen-

de pædagogisk ledelse, der medvirker til at udvikle lærerrollen. Sammen kan vi konstaterer, at A08 har 

afgørende betydning for udvikling af lærerrollen, altså det modsatte af påstanden om, at aftalen fastholder 

det traditionelle.  

De siger, aftalen giver ikke fleksibilitet og ledelsesrum. Vi må sige, aftalen har ingen bindende bestemmel-

ser om arbejdstidens placering. Læreren og ledelsen kan sætte ind, når der er behov i undervisningen uden 

varslingsbestemmelse og uden bureaukratiske bestemmelser om arbejdstidens planlægning. Hvad er det, 

der forhindrer fleksibilitet? Det er i hvert fald ikke aftalen. Vi oplever fra skolens hverdag, at ledelsesrum-

met bliver større med aftalen. Når ledelsen engagerer sig i lærernes løsninger af undervisningsopgaverne. 

Der er et stort ledelsesrum i A08, det skal bare foldes ud.  

De siger, at aftalen understøtter traditionelle undervisningsformer. Vi har ikke hørt om situationer, hvor 

aftalen står til hinder for, at undervisningen kan organiseres med henblik på fleksibilitet og med henblik på 

at opnå bedre resultater for eleverne. Og for kort tid siden kunne KL heller ikke se nogen barriere her. Et 

lille citat fra KL’s skrift Nysyn for Folkeskolen: ”De forandringer, som er beskrevet i udspillet, kan hånd-

teres inden for den nugældende arbejdstidsaftale for lærere i folkeskolen 2008.” Det er svært at se linjen i 

det. Men det er en alvorlig påstand at komme med, at aftalen forhindrer udvikling, særligt hvis den var 

rigtig. Men det er den ikke. Der er intet i aftalen, der hindrer en anden organisering af undervisningen, så 

kom bare i gang, jer der gerne vil udvikle skolen. 

Der kan være andre ting, men det er ikke arbejdstidsaftalen, der forhindrer det. Tværtimod er det aftalens 

klare ambition at udvikle skolens undervisning og sætte fokus på kvalitet. 

A08 er en aftale, der giver muligheder, og der er stadig muligheder, der ikke er udnyttet. Vi har jo netop 

gjort op med tidligere aftalers begrænsninger af ledelsens og lærernes muligheder for at udvikle rollerne og 

undervisningen. Det er det store plus, men det er også den store udfordring for os som profession. Derfor 
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kommer der også kritik fra lærerne. Først og fremmest gående på, at opgaverne hober sig op, og der bliver 

ikke prioriteret. Særligt opgaver i forbindelse med at inkludere flere elever i den almene undervisning. Det 

kræver i den grad, at lederne involverer sig i prioriteringen. Der skal skabes et fælles prioriteringsrum, og 

det skal lærerne være med til at aktivere. Vi vil gerne diskutere en række temaer inden for rammerne af 

A08. Vi skal udnytte A08 og måske også gennemføre lokale forsøg og supplere med lokale aftaler i forlæn-

gelse af A08. Det er der allerede flere, der har gjort. Vi skal tage diskussionerne om de temaer, andre rejser, 

men vi skal også selv være offensive.  

Vi vil gerne udfolde og udfordre arbejdstidsaftalen, men vi vil gøre det på et ordentligt og sagligt grundlag. 

Vores udgangspunkt er stadig professionsidealet, strategien, formuleringerne i vores principprogram. Det 

er vores politiske grundlag, det er ikke ændret. Vi foreslår ikke at stille krav om ny arbejdstidsaftale. Svaret 

er ikke en ny aftalemodel. Vi forbereder os på, at KL rejser krav om arbejdstid. I OK-udvalget forbereder 

vi de forskellige scenarier, og vi arbejder konkret med en række temaer, der er, eller kan komme i spil op til 

OK-forhandlingerne. Vi er også i hovedstyrelsen bevidst om, at vi kan komme i en situation, hvor det er 

nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær kongres om arbejdstid, og så vil vi gøre det.  

Men et par bemærkninger om temaerne, som OK-udvalget arbejder med. Hvad ligger der bag holdningen: 

”Mere tilstedeværelse”?  Og mere tilstedeværelse end hvad, i øvrigt. Er der muligheder i mere tilstedevæ-

relse, som vi ikke har set, kan vi tilrettelægge med mere tilstedeværelse, og samtidig fastholde og forstærke 

fokus på undervisningens kvalitet? 

Ledelsesudvikling. Der er behov for ledelsesudvikling. Lederne skal involvere sig mere i lærernes under-

visning som sparring, som opfølgning på resultaterne af undervisningen. Vi vil gerne vise ledelsesrummet 

frem via konkrete eksempler. 

Teamsamarbejde. Kan vi forbedre teamsamarbejdet, ved at lærerne er til stede i hinandens undervisning og 

som en del af teamsamarbejdet og fælles forberedelse, og dermed gøre teamsamarbejdet mere dynamisk.  

Og så er der den med undervisningstimers definitionen, som formanden var inde på. Hvis der sker æn-

dringer i folkeskolelovens § 16, eller hvis man opfinder et nyt begreb ved siden af § 16, der ligesom sup-

plerer den her paragraf med andre læringsaktiviteter og helhedsundervisning, eller hvad man nu ville kalde 

det, ja så skal vi være klar. Både til at tage opgaverne og til at passe dem ind i arbejdstidsaftalen på fornuf-

tig vis.  

Mere tid sammen med børnene har været et mantra for mange. Det kan betyde mere undervisning, men 

også at vi kan påtage os andre opgaver i tilknytning til undervisningsvirksomheden, som eksempelvis lek-

tiecafé eller udvidede frikvartersaktiviteter. Vi har blot et afgørende forbehold: Det skal fremme undervis-

ningens kvalitet. En stor del af den egentlige dagsorden bag alle påstandene om arbejdstidsaftalen, ja det er 

jo økonomi. Tilsat angreb på aftaleretten og et meget gammeldags arbejdsgiversyn hos KL. Ledelse ind-

skrænker sig tilsyneladende til at gå ud på at bestemme. Bestemme, hvad der skal laves hvornår, i stedet for 

at udnytte medarbejdernes professionelle ambitioner og via dialog finde frem til den bedst mulige under-

visning og den bedst mulige kvalitet. 

Presset på arbejdstiden er enormt, og i flere kredse er det svært at holde en positiv tilgang. Når man er ude 

i anden eller tredje sparerunde, og arbejdstidsaftalen igen skal stå for skud, ja så bliver det svært, og i nogle 

tilfælde umuligt. KL’s partnerskab fortsætter, budgetterne strammes igen i mange kommuner, og mere 

eller mindre tilfældige tal i partnerskabsrapporterne bliver udgangspunktet for nye besparelser og spare-

krav i lærerarbejdstid.  
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Vi har haft 2 konferencer om arbejdstid, og foreningen tog en række initiativer i forlængelse af beslutnin-

gerne på den ekstraordinære kongres. Det drejer sig om sparringsmøder med partnerskabsramte kredse, et 

beregningsværktøj, som modstykke til KL’s beregninger i partnerskaberne, sparring med den enkelte 

kreds, ideer til at udforme strategier og konkrete initiativer, der kan bære samarbejdet med kommunen i en 

mere konstruktiv retning. Det er i korte træk indholdet i vores beredskab, og det er der stadig, og det er 

stadig i høj grad nødvendigt. Vi vil fastholde KL på, at arbejdstidsaftale 2008 er godt på vej. Vores fælles 

evalueringer viser, at det er en god aftale, der i vid udstrækning lever op til intentionerne. Men A08 bør 

fortsat være et samarbejdsprojekt, der forpligter alle parter, skoleledere, lærere og kommuner. Det er her 

udviklingspotentialet ligger, ikke i en ny arbejdstidsaftale.  

Som sagt, så foreslår vi altså ikke at stille krav på arbejdstidsområdet, men jeg vil på hovedstyrelsens vegne 

forelægge de krav, som vi så rent faktisk foreslår til OK-forhandlingerne i 2013. 

Forslagene er som sagt også udsendt og har numrene C1, C2 og C3, og så vil jeg også henvise til bemærk-

ningerne til kravene, som er indeholdt i det dokument, der hedder C4. Forslagene til kravene er blevet til i 

et samspil mellem hovedstyrelsen, kredsene og medlemmerne. Det er der en lang tradition for her i for-

eningen. I det tidlige forår udsendte hovedstyrelsen et forslag til foreløbige krav til kredsene, der er holdt 

regionale TR-møder for alle tillidsrepræsentanter på alle foreningens overenskomstområder. Kredsene har 

gennemført medlemsdebat, og 8. juni havde kredsene indsendt forslag, kommentarer og prioriteringer til 

de foreløbige krav. Herefter har forslagene fået en tur mere i OK-udvalget og hovedstyrelse, og nu er vi så 

klar til, at kongressen skal beslutte foreningens endelige krav til OK13. 

Som I kan se, er forslagene stort set ens for alle 3 arbejdsgiverområder, kommunerne, regionerne og sta-

ten, så derfor vil forelægge forslagene samlet og så præcisere, der hvor der er forskelle. Indledningen be-

skriver, altså indledningen til selve kravene, beskriver selve den økonomiske situation, som vi forventer, 

den nye overenskomst skal indgås i. Det bruger vi som afsæt til at foreslå, at der tænkes i nye baner i OK-

forhandlingerne. Selvfølgelig har vi krav med af traditionel overenskomstkarakter, dem vender jeg tilbage 

til. Men vi vil godt foreslå, at OK-forhandlingerne også anvendes til at sætte fokus på kvalitet i undervis-

ningen og på forbedret arbejdsmiljø. Vi går efter at blive enige med arbejdsgiverne om fælles målsætninger 

og forpligte både centralt og lokalt overenskomstparterne, kredse, kommuner m.fl. til at sætte fokus på, 

f.eks. hvilke nødvendige kompetencer, vilkår og arbejdsmiljø lærere m.fl. skal have for at løse undervis-

ningsopgaven og alle de andre opgaver, som vi udfører, både med kvalitet og under gode arbejdsmiljø-

mæssige forhold. Kort sagt, af de forpligtelser, som arbejdsgiverne allerede har, men hvor et forpligtende 

samarbejde vil give bedre resultater, ved at det bliver en del af overenskomstresultatet. 

Det vil være en udvidelse af overenskomsten at have dette aspekt med. Det skal naturligvis ikke erstatte 

det traditionelle indhold i en overenskomst. Hvis det lykkes, ja så skulle det gerne medvirke til at støtte 

effektivitet og bedre kvalitet i opgaveløsningen og ikke mindst til et bedre arbejdsliv, og det handler OK-

forhandlinger som bekendt også om. 

Tilbage til de traditionelle krav. Som I kan se, så foreslår vi, at listen bliver ret kort denne gang, med ho-

vedvægt på reguleringsordningen og generelle procentvise lønstigninger. Hvis vi overhovedet skal have en 

mulighed for at bevare reallønnen i den kommende OK-forhandling, ja skal alle pengene denne gang bru-

ges til generelle lønstigninger på lønsatserne.  

Forslag om, at ATP-satsen skal op på A-sats, altså den højeste, er faktisk en 3-trins raket, som vi satte i 

gang allerede i OK08, og nu skal det så færdiggøres. Det er også et forslag, der kommer alle medlemmer til 

gode, ja bortset lige fra de statsansatte, de er nemlig allerede på A-satsen, så der stiller vi så selvfølgelig 

ikke kravet.  
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Vi foreslår, at midlerne til specialundervisningen skal forhandles, eller specialundervisningstillæggene skal 

forhandles. Vi oplever i de her år, at de timebaserede specialundervisningstillæg igen forsvinder, dels fordi 

specialundervisningen organiseres, så den ikke udløser tillæg, og dels fordi ændringer i folkeskoleloven 

omdefinerer en del specialundervisning til normalundervisning, nu med inklusion. Vi skal bevare den løn-

sum, der er i de timebaserede specialundervisningstillæg, så vi foreslår, at de forhandles ved OK13. Der er 

ingen timebaseret specialundervisningstillæg i den regionale overenskomst, derfor foreslås dette krav ikke 

på det regionale område. Så det var også en forskel. 

Så foreslår vi et K2 krav vedr. nyansættelse, man kan kalde det et tryghedskrav, og det er et nyt krav i for-

hold til de krav, der er sendt ud til medlemsdebat. Det er sådan i dag, at arbejdsmangel er en saglig be-

grundelse for en arbejdsgivers afsked med en medarbejder, Hvis der, efter meddelelsen om afsked er givet, 

opstår en ny situation, hvor der bliver brug for ny arbejdskraft, ja så kan arbejdsgiveren opslå den ledige 

stilling og ansætte en anden. Det er altså ikke et krav i dag, at opsagte, men ikke fratrådte medarbejdere, i 

den situation skal genansættes. Det vil vi gerne ændre på. Derfor foreslår vi et krav, der skal gælde for hele 

det offentlige arbejdsmarked, om at arbejdsgiveren skal tilbyde opsagte medarbejdere ledige stillinger, der 

opstår i opsigelsesperioden. 

Der sådan de mere traditionelle OK-krav. Lidt mere om de 2 overskrifter: Kvalitet i undervisningen og 

Forbedret arbejdsmiljø. Som nævnt, så vil vi foreslå at sætte fokus på de her forhold i en overenskomst-

mæssig sammenhæng, men lad det nu være sagt med det samme, også fra mig, gennemførelsen af de her 

krav skal ikke koste penge af rammen. Det skal heller ikke koste penge i form af lavere lønudvikling for 

vores medlemmer i forhold til andre grupper. Det er i øvrigt også en meget klar tilbagemelding fra med-

lemsdebatten og fra jer i kredsene, da I har meldt ind, at der skal ikke tages penge fra rammen til de her 

krav, og det har sådan set også være hovedstyrelsens udgangspunkt hele vejen. Gennemførelsen af de her 

krav børikke medføre merudgifter for arbejdsgiveren, for de har jo de udgifter i forvejen, som de skal tage 

sig af. De er forpligtet på dem, indrømmet nogle arbejdsgivere føler sig mere forpligtede på de her udgifter 

end andre, det ved vi godt. Men medlemmerne skal ikke betale for, at arbejdsgiverne skal leve op til deres 

forpligtelse.  

Vi foreslår et krav, der hedder: Sikring af, at lærerne m.fl. har de nødvendige kompetencer til at løse un-

dervisningsopgaven kvalificeret. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at lærerne m.fl. hele tiden er kvali-

ficeret til arbejdet, og den udvikling der er i kravene til arbejdet. Den opgave klarer arbejdsgiverne ikke 

særligt godt lige nu. Men efteruddannelse er en af nøglerne til kvalitet og effektivitet. En fortsat professio-

nel udvikling for den enkelte, det er målet. Det er nødvendigt. Vi vil gerne fastholde eksisterende efterud-

dannelsesmidler og i de kommende år bygge ovenpå. Det skal være en forpligtelse for arbejdsgiverne, at 

lærerne m.fl. har de nødvendige kompetence. 

Så foreslår vi et krav, der hedder: Sikring af, at lærerne m.fl. kan leve op til kravene i folkeskoleloven eller 

lovgivningen. Det drejer sig om et overenskomstprojekt med det formål at understøtte bestræbelserne på 

at udvikle undervisningens kvalitet og dermed elevernes udbytte af undervisningen. Det skal ske i et sam-

arbejde med de relevante lokale parter, den lokale lærerkreds, ledere og kommuner. På samme fundament 

og med samme processtyring som vi f.eks. kan se det i Ny nordisk Skole. Projektet skal være lokalt funde-

ret, de lokale parter forpligtes til i samarbejde at finde og beskrive lokale udviklingsprojekter med det for-

mål at udvikle kvaliteten i undervisningen. Så skal der aftales en handlingsplan for den lokalt besluttede 

kvalitetsudvikling. 

Så foreslår vi også et krav, der hedder: Iværksættelse af konkrete initiativer (indsatsprojekter), der sikrer, at 

inklusionsopgaven kan løses kvalificeret. I alle kommuner arbejdes der med inklusion, men i hvor mange 
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kommuner har man lagt en plan for at opfylde de forudsætninger, der er nødvendige for, at inklusionen 

kan blive en succes. Der er viden og erfaringer på området, dem har vi også i flere sammenhænge henvist 

til, men hvor mange steder bliver de egentlig anvendt, fordi inklusionen bliver et spareprojekt. Vi vil gerne 

lave en indsats, hvor de lokale parter, kommuner og kreds i samarbejde skal udarbejde en målsætning og 

handleplan for inklusionen, og hvor centrale OK-parter understøtter det her arbejde ved at opsamle og 

formidle viden på området, og der er det, vi som organisation stiller hele vores organisation til rådighed til 

det her arbejde. 

Så foreslår vi 2 arbejdsmiljøkrav. Det ene, det hedder: Iværksættelse af konkrete initiativer (indsatsprojek-

ter), der styrker forudsætningerne for, at lærere m. fl. kan blive længere på arbejdsmarkedet gennem for-

bedret arbejdsmiljø. Desværre, så må vi konstatere, at der fortsat er mange medlemmer, der sygemeldes og 

tvinges til at forlade arbejdsmarkedet pga. dårligt arbejdsmiljø. Vores medlemmer betaler prisen, når ar-

bejdsgiveren ikke lever op til sit ansvar og sørger for et ordentligt arbejdsmiljø. Der blev iværksat en række 

projekter efter OK-forhandlingerne i 2011. De projekter rundt omkring har faktisk haft god gavn og god 

virkning. Dem vil vi gerne udbrede til hele landet. Det er faktisk projekter, hvor man lokalt som parter 

forpligter sig til at gøre en indsats i fællesskab, sådan at kommuner og andre arbejdsgivere forpligtes til at 

iværksætte lokale projekter i samarbejde med kredsene med det sigte at forbedre arbejdsmiljøet og frem-

me, at man kan blive længere på arbejdsmarkedet. Arbejdslivet er langt, og det bliver endnu længere. Os, 

der er unge, vi må jo se frem til at gå på pension ret sent, ja det er dystre udsigter, det gælder om at finde 

noget, man kan lide at tage sig til, men derfor skal der også gennem hele arbejdslivet være balance mellem 

de krav, der stilles og de ressourcer, som den enkelte medarbejder på et givet tidspunkt i livet er i besiddel-

se af. Der skal være en tæt dialog med arbejdsgiverne om at implementere den store viden, der allerede 

findes om, hvad der fremmer sundhed og trivsel på arbejdspladserne. Men det handler hele tiden om for-

pligtelse, hvis ikke vi kan forpligte arbejdsgiverne til de her projekter, så er de ikke særlig interessante, for 

vi er ikke interesserede i mere varm luft i Ringkøbing. 

Det andet arbejdsmiljøkrav hedder: Forbedrede fysiske rammer for at kunne løse opgaverne på arbejds-

pladsen. Og det krav skal ses i sammenhæng med debatten om, at lærerne m.fl. skal anvende en større del 

af deres arbejdstid på arbejdspladsen. Det kan der være sund fornuft i, ja og mange medlemmer ønsker 

rent faktisk også at anvende en større del af deres arbejdstid på arbejdspladsen. Men de fysiske rammer de 

stiller mange steder begrænsninger for det her. Så det skal kommunerne rette op på. Indtil de får det på 

plads, så skulle arbejdsgiverne måske holde lidt inde med deres retorik om mere tilstedeværelse på skolen.  

Så foreslår vi, at Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov overenskomstdækkes. Uddannelsen 

har været en pligt for kommunerne at tilbyde siden 1. august 2007. Vi havde kravet med både ved OK-

forhandlingerne i 2008 og 2011, uden at det lykkedes os at nå til enighed om vilkårene. Det er uhørt, at et 

kommunalt uddannelsesområde ikke er overenskomstdækket med rimelige vilkår. Det skal vi have løst 

denne her gang.  

Også på statens område, der har vi 2 krav, som vi kun stiller her, nemlig: Et permanent og velfungerende 

lønsystem for ansatte på de frie skoler, og Indførelse af mellemleder i organisationsaftalen med Dansk 

Røde Kors. Kravet om et permanent og velfungerende lønsystem for ansatte på de frie skoler, det er en 

naturlig og uomgængelig konsekvens at OK i 2008, i 2011, hvor der blev aftalt et midlertidigt lønsystem, 

fordi der ikke var tid til at nå til enighed om noget permanent. Det er vigtigt at sikre, at også vores med-

lemmer på det frie skoleområde har et lønsystem, der er permanent. Det handler i det mindste om at sikre 

det 4. løntrin, som vi kender det på folkeskoleområdet. Vi samarbejder tæt med Frie Skolers Lærerfor-

ening, som jo er en større spiller end Danmarks Lærerforening, lige præcist på det her område.  
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Endelig så er der kravet om indførelse af mellemledere ved Asylafdelingens skoler under Dansk Røde 

Kors. Det er et sådant ordenskrav, som også Asylafdelingen vil fremsætte over for Finansministeriet. Det 

koster ikke noget, da finansieringen ligger i, at mellemledere allerede findes. En række lærere har afdelings-

lederfunktionen og aflønnes for det med et funktionstillæg. Vi ønsker at få en egentlig lønaftale for den 

her type lederstillinger. 

Det var gennemgangen af de foreslåede krav fra hovedstyrelsens side. OK-forhandlinger, de handler jo 

traditionelt om løn, pension, ferie, barsel osv. Denne her gang der vil vi prøve at supplere ved så at sige at 

vinde nyt land, altså med de her foreslåede projekter. Jeg håber meget, I vil tage godt imod det her på kon-

gressen. 

Så vil jeg slutte af med, det tror jeg også, dirigenten lagde op til, at forelægge forslagene til kongresvedta-

gelse, som hænger sammen med de foreslåede krav. Det er dem, der har nummereringen C5 og C6. Det 

ene handler om prioritering af kravene, det andet handler om samspillet mellem de centrale og lokale for-

handlinger. Forslagene til kongresvedtagelse, de er udsendt og har som sagt C5 og C6 som nummer. Hvis 

I har fundet dem frem, så vil jeg starte med at sige, at som det også står i indledningen til kravene, og som 

jeg også sagde under min fremlæggelse, ja så er forventningerne til den økonomiske ramme for OK13 

beskeden. I den situation, så mener vi i hovedstyrelsen, at vi i forhandlingerne skal prioriterer, at flest mu-

lige overenskomstmidler, ja gerne dem alle, de går til at sikre reallønnen for alle medlemmer. Den bedste 

måde at forsøge at sikre det på, det er ved at prioritere hele rammen ved OK13 til generelle procentvis 

lønstigninger. Men herunder er det også hovedstyrelsens vurdering, at en fortsættelse af reguleringsord-

ningen, det er en del af det at sikre reallønnen mest muligt. Vi ved, at andre organisationer arbejder for, at 

der afsættes midler til organisationsforhandlinger, derfor lægges der også i forslaget til kongresvedtagelse 

C5, at sådanne nogle eventuelle midler også søges ligeligt fordelt til alle grupper.  

Og så til forslag C6. Vi har i forslaget C6 en ændring fra hovedstyrelsens side, som jeg lige vil gøre jer op-

mærksom på og læse op. Jeg læser den lige op i sin fulde længde, så skal jeg nok understrege ændringen, så 

i er helt med på den: ”I foreningens lønpolitik er der et samspil mellem de centrale og de lokale forhand-

linger om løn. De muligheder, der bl.a. er i det økonomiske råderum, skal søges udnyttet, og medlems-

grupper uden centralt aftalt lønforløb … og så kommer ændringen, tilføjelsen …samt børnehaveklassele-

dere ansat på protokollat 2 skal prioriteres ved de lokale lønforhandlinger.” Det var altså ændringen fra 

hovedstyrelsens side.  

Vi stiller som bekendt ikke forslag til centrale midler til lokal løndannelse, og det forventer vi sådan set 

heller ikke, at arbejdsgiverne gør. Alligevel, så er lokal løndannelse en realitet, og ofte så bliver vi jo faktisk 

beskyldt for, at lærergruppen får en pæn del af midlerne i den lokale løndannelse. Årsagen til det skal fin-

des i det ihærdige arbejde, I gør ude i kredsene. Vi har haft forskellige fokuspunkter for den lokale løndan-

nelse på forskellige tidspunkter, siden vi fik den lokale løn. Når vi denne her gang foreslår at prioritere 

central løn, al central løn til generelle lønstigninger, så er vi godt klar over, at der ikke er centrale midler til, 

at særlige enkeltgrupper kan tilgodeses. Men vi har nogle medlemsgrupper, der ikke har et centralt aftalt 

lønforløb, det er skolekonsulenter, skolepsykologer og så er det FB’ere i ernæring og sundhed, altså pro-

fessionsbachelorer i ernæring og sundhed. For den sidste gruppes vedkommende har vi end ikke kunne 

blive enige med arbejdsgiverne om niveauet for en rimelig grundlønsindplacering. Og så har vi børnehave-

klasseledere på protokollat 2, der har en ringere slutløn end de øvrige børnehaveklasseledere.  

Med det her vedtagelsesforslag C6, så vil vi gerne sætte fokus på de her medlemsgrupper. Vi foreslår, at de 

her grupper skal prioriteres, når der skal forhandles løn lokalt, hvis de da ikke allerede er blevet prioriteret 

ved tidligere forhandlinger, og at man dermed har løst problemet.  
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Jeg er helt klar over, at de lokale lønforhandlinger, de er komplicerede for tiden. Der er ikke umiddelbart 

penge at forhandle om, og der hentes ikke ligefrem tilbageløbsmidler ud i nye lønaftaler. Derudover så 

styrer man i mange kommuner ud fra en tildelt lønsum til den enkelte arbejdsplads, den enkelte institution. 

Foreningens lønpolitik centralt og lokalt skal supplere hinanden. Derfor skal kongressens eventuelle ved-

tagelse af det her forslag også ses som en støtte til kredsenes arbejde med den lokale løndannelse. Kon-

gressen støtter dermed kredsene i at foretage den prioritering, og så længe vi ikke er lykkedes at komme 

igennem med at aftale lønforløb for grupperne i de centrale overenskomster, jamen så er det vores opfat-

telse og måske også kongressens opfattelse, hvis vi vedtager det her, at de her områder, de her grupper 

skal prioriteres.  

Så på vegne af hovedstyrelsen så opfordrer jeg til, at vi vedtager de her to forslag. Tak 

Bifald 

John Vagn Nielsen:  

Jamen, det var jo ret godt timet. Klokken er på mit ur sådan en 2-3 minutter i 12, så vi skal have frokost kl. 

12., så det var helt fint. Hvis jeg lige skal repetere, hvad det var, at Gordon så gjorde, så fremlagde han C1 

kravene, og det er det, vi skal stemme om til sin tid, det er det, der står på side 2, vi skal ikke stemme om 

indledningen, som er sådan en vurdering af den økonomiske udvikling. 

Og C2 blev fremlagt, C3 blev fremlagt, C5, som var prioriteringen, blev fremlagt og C6 blev fremlagt, og 

der var en lille tilføjelse i det. Den tilføjelse vil vi lige trykke og få omdelt i frokostpausen, altså så vi også 

lige får afprøvet trykkefaciliteterne herude, men altså det den går ud på er, at i det der var udsendt, der står, 

at dem der ligesom skal prioriteres, det er medlemsgrupper uden centralt aftalt lønforløb, og så kommer 

der en tilføjelse: ”samt børnehaveklasseledere ansat på protokollat 2.” men vi trykker den og omdeler den 

til jer, så den ligger der, når vi kommer tilbage fra frokost. 

Så kan jeg sige, at når vi starter, så starter vi med at debattere, jeg har indtegnet talere: Henrik Poulsen, 

hovedstyrelsen; Ane Søegaard, hovedstyrelsen; Søren Aakjær, kreds 194, det er Århus, hvis der var nogen, 

der ikke vidste det; og så er der Vibeke Lynge, men altså klokken er 12 nu, og vi holder frokostpause, indtil 

klokken den er 14.00. Velbekomme. 
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Den 12. september 2012 – kl. 14.00 - 16.00 

 

John Vagn Nielsen:  

Så er klokken blevet 14.00, og vi skal starte igen, så de sidste må godt finde deres pladser, og jeg repeterer 

lige, hvad det er, der er blevet fremlagt: Forslag C1, hvor selve forslaget er det, der står på side 2. Forslag 

C2, tilsvarende forslaget på side 2, forslag C3, hvor forslaget er på side 2. Så er der forslag C5 omkring 

prioritering, og så er der forslag C6, der skulle I have fået uddelt noget, der hedder O2 fra hovedstyrelsen, 

og det fremgår, at det er ændringsforslag til kongresvedtagelse C6. Det var den tilføjelse, som både Gor-

don var oppe med, og som jeg gentog, altså i de 2 sidste linjer, hvor der er en tilføjelse: ”samt børnehave-

klasseledere ansat på protokollat 2”, så det er det forslag hovedstyrelsen har i stedet for C6, så derfor er C6 

udgået. 

Så det er de forslag, der ligger til behandling, og vi går i gang med debatten, og den første, der har ordet, 

det er Henrik Poulsen fra hovedstyrelsen, og derefter bliver det Ane Søegaard ligeledes fra hovedstyrelsen. 

Henrik, værsgo. 

Henrik Poulsen: 

Jeg skal på vegne af et mindretal i hovedstyrelsen fremsætte et forslag til kravslisten til det kommunale og 

det regionale område. De forslag, der ligger, det er jo C1 og C2. Det forslag, som altså er en tilføjelse til 

kravlisten, det lyder sådan her” Forbedre lønforhold for skolepsykologer, skolekonsulenter, professionsba-

chelorer i ernæring og sundhed og børnehaveklasseledere aflønnet efter protokollat 2 til overenskomsten”. 

Det er et mindretal, der består af mig selv, Kenneth Nielsen, Ulla Koch Sørensen og Jens Skovmand. Jeg 

skal hermed begrunde, hvorfor vi har fremsat dette forslag.  

Det er faktisk sådan, at skolepsykologerne og skolekonsulenternes lønforhold har været analyseret i Lærer-

foreningen i denne her periode. Det skyldes, at vi i OK-udvalget har fået en række diagrammer, søjledia-

grammer, der viste noget om, hvordan lønudviklingen var for forskellige grupper inden for LC’s overens-

komstområde, og der klingede skolepsykologer og skolekonsulenter hver gang ud med nogle lidt lavere 

søjler end de øvrige, og det medførte, at vi blev enige om i udvalget, at sekretariatet skulle analysere områ-

det, og der kom en rapport sidste forår, som analyserer lønudviklingen for skolekonsulenter og skolepsy-

kologer fra maj 2000 til november 2010, altså over en ca. 10-årig periode. I den periode viser det sig så, at 

skolepsykologer og skolekonsulenter halter vældigt meget bag efter lærergrupperne i lønudviklingen. Alene 

i forhold til lærerne på ny løn halter skolekonsulenterne 13 % bagud og skolepsykologerne hele 15 %. 

Analysen viste også, at skævdelingen om jeg så må sige, den skæve udvikling var eskaleret i de sidste år i 

perioden, og det skal selvfølgelig søges i det faktum, som vi også allerede har hørt her på talerstolen, at 

hverken skolekonsulenter eller skolepsykologer har andet end en centralt aftalt grundløn, og resten skal så 

aftales lokalt med det ved funktions- og kvalifikationsløn ved lokale forhandlinger.  

OK-udvalget konkluderede efter at have læst rapporten, at det skal være et mål, at der indføres et centralt 

lønforløb for skolepsykologer og skolekonsulenter, således at deres lønudvikling kan følge med lærergrup-

perne. Endvidere at kredsene skal arbejde aktivt for at sikre skolekonsulenter og skolepsykologer en posi-

tiv lønudvikling. Efterfølgende tilsluttede hovedstyrelsen sig så denne analyse. Det har faktisk også i de 

sidste overenskomster været ønsket og opstillet krav om centrale lønforløb for de 2 grupper. I 2011 kom 

det end ikke til forhandling, så jeg ved i hvert fald, at skolekonsulenterne og skolepsykologerne igen og 

igen har måttet konstatere, at man ikke reelt har kunnet tage fat på deres ønsker. 
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I kølvandet på analysen, så blev der faktisk i efteråret 2011 udsendt en vejledning til kredsene, kredsskri-

velse nr. 87, hvor analysen er lagt frem, og hvor man selvfølgelig kommer med den opfordring til, at her er 

noget, vi også skal løfte ude lokalt. Vi kan også se, at det forslag, som Gordon fremlagde, C6, hvor der er 

en vedtagelse om, hvor der bl.a. står, at de muligheder, der bl.a. er i det økonomiske råderum, skal søges 

udnyttet, og medlemmer uden centralt lønforløb skal prioriteres i de lokale lønforhandlinger, og nu har vi 

så også fået tilføjet børnehaveklasseledere. Det kan jeg selvfølgelig ikke være uenig i det forslag, men som 

Gordon også selv fremkommer med, så kan det være lidt svært for kredsene at løse den opgave. Det ligger 

jo ikke lige for i alle kommuner at bruge noget råderum, og hvis der er et råderum på en skole, så er det 

ikke nødvendigvis noget, man flytter op på den BPR, hvis det er der forhandlingerne skal foregå. Det er jo 

ikke sådan, at der mange steder er centrale forhandlinger, det foregår jo, om jeg så må sige, fra skole til 

skole. 

Ud over lønforbedringer til disse 2 grupper, så foreslår vi, at vi også bliver nød til at gøre noget for profes-

sionsbachelorer i ernæring og sundhed. Der gør det absurde sig gældende, at de ikke en gang har en cen-

tralt aftalt grundløn, men dog et tillæg på den grundløn, der bliver fastsat lokalt på 10.000 kr. Bachelorerne 

i ernæring og sundhed blev en del af Danmarks Lærerforening i 2007 i forbindelse med fusionen mellem 

Danmarks Lærerforening og formidlerne. Der overtog vi jo så den overenskomst, som de havde, og man 

kan da i hvert fald konstatere, at den overenskomst den har et meget stort udviklingspotentiale. Det skri-

ger samtidig til himlen, at der ikke er nogen centralt aftalt grundløn. Det kender vi jo ikke ret mange steder 

fra, selv skolelederne, de har heller ikke noget helt centralt, men de har dog et minimum og et maksimum, 

som man ved lokal forhandling kan fastsætte, men her der flyder det altså fuldstændigt. Vi sidder i kredse-

ne og fægter os frem til, hvad er den lokale, hvad er den rigtige grundløn, og hvad vil kommunen i øvrigt 

være med til, og hvordan sikrer vi grupperne en lønudvikling. Jeg vil i hvert fald foreslå, at uanset om vort 

forslag nyder fremme eller ej, så synes jeg, der er behov for at få afdækket lønindplacering og lønudvikling 

for denne her gruppe.  

Endelig foreslår vi også, at vi forbedrer lønnen for børnehaveklasseledere på anciennitetsløn, dvs. børne-

haveklasseledere aflønnet efter protokollat 2 til overenskomsten. Der er, som Gordon selv nævner sket det 

uheldige, at de anciennitetslønnede børnehaveklasseledere er sakket bagud i forhold til børnehaveklassele-

dere på ny løn, dvs. nogle med større erfaring får nu mindre løn end nogen, der har kortere erfaring. Det 

plejer ikke at være sådan. Det skyldes angiveligt den overenskomst, vi selv har været med til strikke sam-

men, og det er selvfølgeligt uheldigt, og nu hører jeg faktisk også udsagn om, at skolepædagogerne flere 

steder lønmæssigt også er ved at overhale børnehaveklasselederne, en ny overhaling kan man sige, ikke. 

Nu er det så på lønområdet. Det bør vel også kalde på vores opmærksomhed.  

Det er altså vores opfattelse, at denne overenskomst er nød til at samle disse gruppers lønforhold op. Det 

vil selvfølgelig betyde en vis skævvridning af overenskomstrammen, men det er der sådan set ikke noget 

nyt i. Jeg vil tillade at gøre opmærksom på, at ved OK 2008 der gennemførte vi et rigtig godt lønprojekt 

for lærere på ny løn, idet vi fik indført det 4. løntrin. Det var et rigtig godt projekt, men det var også ham-

rende dyrt, fordi LC måtte betale for lønstigningen både for de nuværende lærere på ny løn og så alle de 

lærere, der ville komme på ny løn, når de ældre tjenestemænd gik af. Så det var altså en regning, der var 

rigtig, rigtig dyr at få, og en aftale at få i stand, men det gjorde vi så, vel vidende at så var der nogle penge, 

der ikke kunne bruges her og nu. Det jo det, som er godt, når fællesskabet en gang imellem kan gå ind 

med særlige satsninger og skævdele.  

Det er også min opfattelse, eller vores opfattelse, at vi som forening, hvis meget store flertal er lærere også 

skal værne om de mindre medlemsgruppers forhold. Det er det, der med et godt smukt begreb i fagbevæ-

gelsen kaldes solidaritet. I papiret C4 er beskrevet, at hvis man ikke kommer igennem med at bruge alle 



21 
 

lønkronerne til generelle lønstigninger, så vil foreningen prioritere disse grupper, vi peger på. Jeg synes, at 

vi i Danmarks Lærerforening skal gå direkte til opgaven og ikke lade det være op til vores modpart, om 

disse gruppes lønforhold kommer i spil. Jeg synes ikke, vi kan skubbe disse gruppers problemer ud til bed-

re tider, og i øvrigt, hvornår kommer det?  

Og jeg vil så sige, at det her forslag, det er altså et, der både handler om det kommunale område og det 

regionale område. Tak for ordene. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen:  

Ja, tak for det. Henrik Poulsen har fremlagt et ændringsforslag til hhv. forslag C1 og C2, det vil vi trykke 

og så få det omdelt. Jeg kan lige gentage, hvad det går ud på, det er, at der tilføjes til kravene for, og så er 

der 4 grupper; skolepsykologer, skolekonsulenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed og børne-

haveklasseledere aflønnet efter protokollat 2 til overenskomsten. Og det indgår hermed også i debatten. 

Så bliver det Ane Søegaard fra hovedstyrelsen, værsgo. 

Ane Søegaard: 

Her forleden, så hørte jeg en oplægsholder fortælle, at den moderne lærer, den moderne fagbevægelse, de 

skal benytte sig lidt mere af hensynet tricket. Det er det, man gør, når man er professionel, sagde han. Han 

fortalte, at det her med pindsvinet, det kan kun én ting, men det gør det til gengæld rigtig suverænt. Det 

ruller sig sammen, så dens pigge stikker frem, og på den måde sikrer pindsvinet sin overlevelse, når ræven 

angriber. Oplægsholderens konklusion var, at vi - og jeg tænker det bl.a. er, når vi stiller krav til arbejdsgi-

veren til OK13 - skal være målrettet og fokuseret på de mål, vi sætter os for.  

Jeg står faktisk her for at kommentere projektkravene vedr. Kvalitet i undervisningen og Forbedret ar-

bejdsmiljø. De projektkrav, som jeg mener, fjerner fokus fra vores mål ved den kommende overenskomst. 

Det mål der er at sikre medlemmerne reallønnen. Jeg vil allerførst sige, at jeg mener, at både efteruddan-

nelse og en sikring og udvikling af arbejdsmiljøet er krav, som både er legitime og nødvendige for Dan-

marks Lærerforening at stille. De er i alt sin væsentlighed behov, som har helt afgørende betydning for den 

enkelte lærers ret til et godt lærerliv. Men hvorfor skal de stilles ved en overenskomst? De krav er opgaver, 

som er med til at sikre undervisningens kvalitet, elevernes trivsel, skolernes udvikling. At investere i efter-

uddannelse er at bakke op om lærerens mulighed for at udvikle undervisningen, og det er samtidig en styr-

kelse af den enkelte lærers mulighed for at varetage sin arbejdsopgave ambitiøst. Formanden har kaldt, 

som også fra denne her talerstol, det interessebaseret forhandlinger, altså forhandlinger, som alle parter har 

en interesse i at løse, det er både udviklingsmæssigt og økonomisk.  

Der er flere gange fra denne her talerstol i dag blevet understreget, at det ikke må koste på rammen, at vi 

ikke skal betale med lønkroner for at få projekterne gennemført, og både Gordon Ørskov og formanden 

har flere gange sagt, at det er arbejdsgiverens opgave at løse de her opgaver. Det er jeg helt enig i. Derfor 

vil det også være logisk, hvis kravene om at få dem indfriet i overenskomsten kom fra arbejdsgiverne. 

Hvad er årsagen til, at vi stiller dem? Er det for, med formandens egne ord, ikke at komme til at ligne et 

levn fra fortiden. Jeg tog allerede i februar forbehold for at sende projektkravene ud til medlemsdebat, og 

ved den endelige kravopstilling ved sidste hovedstyrelsesmøde stemte jeg imod at opstille de 2 projekter 

som krav. Jeg mener fortsat, at det er en arbejdsgivers opgave at sikre lærernes og børnehaveklasseledernes 

efteruddannelse. Jeg mener fortsat, at rammerne for undervisningen skal være en kommunal opgave, og 

arbejdsmiljø – såvel det fysiske som det psykiske – er et ansvar, som i sidste ende er en arbejdsgiveropgave 
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at løse. Men vi skal naturligvis være med til at drøfte, hvad der skal til for, at det gode arbejdsmiljø og den 

nødvendige efteruddannelse er til stede. De krav skal vi da heller ikke vente med at stille til OK13. Det 

krav skal vi da stille nu og gentage.  

Jeg har en forestilling om, at der på denne her kongres også er ret stor enighed om, at kravene ikke må 

koste på rammen. Det kan vi se på de tilbagemeldinger, der er kommet fra kredsene i forhold til OK-

kravene, og det er også hovestyrelsens holdning, skal jeg sige. Jeg er helt enig. At lade lærerne betale for 

deres egen efteruddannelse må ikke koste på rammen, men hvad må det så koste på? Det er min erfaring, 

at alt koster ved en overenskomst. Alt koster, når vi sidder ved forhandlingsbordet, ikke nødvendigvis på 

lønmidlerne, det koster f.eks. ikke noget på rammen at opgive aftaleretten, det koster ikke noget på ram-

men at omgøre centrale lønmidler til lokale lønmidler, det ikke på rammen at forringe opsigelsesvarsler. 

Men det kan komme til at koste os, og det kan komme til at koste kollegaerne både økonomisk og politisk, 

og mit spørgsmål er, hvad må disse krav koste os? Vil vi gå på kompromis med aftaleretten, vil vi sælge ud 

af avegodset, nej vel. Men hvad vil der ske, hvis vi stiller de her krav, men ikke er villige til at give KL og 

Moderniseringsstyrelsen indrømmelser for dem, jeg frygter en boomerangeffekt i pressen, hvor KL kan 

fortælle hr. og fru Danmark, at vi ikke en gang, lærerne har godt nok stillet krav om en bedre service og 

bedre undervisning for eleverne, men de vil ikke betale for det, når det kommer til stykket.  

Og hvor langt vil vi gå for at opfylde de krav, som med rette er arbejdsgiverkrav? Vil vi sælge tilstedevæ-

relsesdiskussionen, vil vi sælge maks. timetal, vil vi gøre vores centrale lønmidler lokale? At opstille pro-

jektkrav om efteruddannelse og arbejdsmiljø stiller os over for mange spørgsmål. Kan vi kun stille krav 

om forbedring af arbejdsmiljøet hvert andet år til OK-forhandlingerne f.eks., og et af de mere konkrete, 

hvis vi nu kommer igennem med f.eks. et fastsat ETCS point for hver lærers efteruddannelse, kan man så 

forestille sig kommuner, som mener, at nu har de sørme løst den fulde efteruddannelsesopgave. Og ve, 

den lærer eller kreds, som kan finde på at stille forslag om mere. Vi har før stillet krav om efteruddannelse 

i overenskomsterne. Vi har tidligere fået projekter igennem ved overenskomsterne, men hånden på hjertet, 

har den uddannelsesplan væsentligt forandret lærernes arbejdsvilkår? Har det styrket vores efteruddannel-

sespulje? Har det løst vores største udfordring, nemlig nulvækst og presset på den kommunale økonomi, 

nej vel. 

Min holdning til, hvem der skal betale for hvad i en overenskomst, er uændret. Og jeg har derfor i hoved-

styrelsen stemt imod den her opstilling, også for det statslige område. På det statslige område, der har vi 

oven i købet stillet forslag om, at der skal stilles krav om bedre fysiske arbejdsforhold for lærerne. Betyder 

det, at lærerne på de private gymnasieskolers grundskoleafdelinger skal betale for elevernes borde og stole, 

eller for lærer pc’er? Jeg skal måske her nævne, at det samtidig på de skoler, der har kollegaerne allerede 

meget vanskeligt ved at få udmøntet deres lokalløns midler. De bliver nemlig i vid udstrækning brugt til at 

få lagt nyt tag på skolen eller nyt gulv i aulaen.  

Så jeg spøger igen, hvorfor er det os, der stiller de her krav. Jeg hører svar som, vi kan ikke sikre lærerne 

reallønnen, ikke i 2013, sandsynligvis heller ikke i 2015, måske heller ikke i 2017, derfor er vi nød til at 

forny vores overenskomstperspektiv. Men ændrer det på lærerens behov og legitime forventning om, at 

deres fagforening sikrer dem en løn, de kan leve af. Vi har de sidste 3-4 år efter min mening vist os særde-

les villige til at anerkende krisen, måske har vi endda gjort mere, end hvad man med rimelighed kan for-

vente. Vores ambitioner ved den kommende overenskomst er nu reduceret til Danmarks Lærerforening 

som fortaler for projekter, som vi tidligere principielt har ment skulle betales andet sted end overens-

komstbordet. Men det er jo, når principperne udfordres, at de står deres prøve. Den prøve er vi nu i færd 

med at dumpe, for sagen er efter min mening, at kravene om projekterne er stillet, fordi vi ikke har tillid 

til, at vi kan forandre de vilkår, som betyder, at vi har overgjort finanskrisen, både internt i forhold til med-
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lemmerne, og udadtil i forhold til presse, politikere og borgere. Vi har igen og igen fortalt lærerne, at de 

ikke kan regne med, at vi sikrer dem reallønnen, og vi skal derfor tænke nyt i overenskomsterne.  

Men lad os nu gøre som det pindsvin. Det er stærkt, fordi det fokuserer. Det viser ræven sine pigge, derfor 

overlever det. Lad os også overleve denne her overenskomst uden at forplumre vandene, uden at putte 

noget ind i overenskomsterne, som slører det reelle resultat, nemlig risikoen for, at vi kan sikre reallønnen. 

Lad os have tillid til vores egne kræfter, og lad os i stedet vende blikket mod den øvrige del af fagbevægel-

sen, hvor også SOSU-assistenten, IT-konsulenten, pædagogen og elektrikeren har behov for at fastholde 

reallønnen. Den skal vi mobilisere styrke sammen med. Vi har brugt rigtig meget energi på at fortælle med-

lemmerne, hvorfor de ikke kan regne med, at vi kan sikre dem reallønnen, heller ikke denne gang. Lad os 

nu begynde at bruge energien på at forklare medlemmerne, hvordan vi fremover vil arbejde for at sikre 

dem reallønnen. Det er en moderne fagforening værdig, tak. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen:  

Og næste taler er Søren Aakjær, i kan følge med oppe på lærrederne her på siderne, hvem der er de kom-

mende talere, og også hvor de kommer fra. Værsgo, Søren Aakjær.  

Søren Aakjær: 

Ja tak, jeg følger mig lidt kaldet til lige at komme herop og lige fortælle lidt omkring arbejdstid. I 4 år, for 4 

år siden og i snart 4 år har vi haft en A08 i Århus Kommune, det har været en A08 med en faktor 2,23, og 

det har vi faktisk formået at holde i de 4 år. Den har været stærkt under pres i forbindelse med budget 11, 

men jeg truede med bål og brand og sagde, at hvis de var ude på at skulle forhandle ned i faktoren, ja så 

havde vi ikke mere A08, så var vi tilbage til A05, og hvis vi ikke kunne blive enige om det, så havde vi en 

konflikt. Jeg brugte helt bevidst billedet om, at konflikt ville sprede sig ud til alle mulige andre ting end 

bare lærernes arbejdstid. Det ville betyde, at vi som lærerforening ville bekæmpe kommunen i alt, hvad de 

havde af forslag, og jeg fik malet så tykt på, at man valgte at finde besparelsen et andet sted. Hvis det så 

bare havde været en enlig svale med den sparerunde, som kostede 100 stillinger i Århus Kommune, så 

havde det måske gået, men besparelsen blev jo fundet ude på skolerne, og det betød, at andre opgaver 

stort set blev reduceret til nul. Der var ingen lærermøder, der var ingen kurser, der var ingen ting, funktio-

nerne fik et ordentlig hak.  

Da der så kom et nyt sparekrav, som også var på 50 mio. kr., så tænkte vi ok, vi kan ikke true 2 gange, det 

går simpelthen ikke, hvad gør vi så. Så sagde vi; luk nogle skoler, luk nogle skoler og spar på bygninger og 

spar på ledelse. Det gav en voldsom debat. Vi fik en rapport, som viste, at vi kunne spare 40 mio. af de 50 

på at lukke skoler, men vi ved jo også godt, at selvom det ikke er små landsbysamfund, man lukker i År-

hus, så er skolelukninger noget rigtig betændt noget for byrådspolitikerne. De kunne kun blive enige om at 

lukke 3, og det gav 13 mio. kr. De resterende skulle findes på lærernes arbejdstid, 37 mio. kr.  

Hvad gør man så, når man har sagt, at man ikke vil forhandle ned i faktoren, ja så er man nød til at finde 

en anden løsning. Og det har jeg jo på denne her talerstol, ikke lige her, men på kongressens talerstol 

egentlig appelleret til, at vi prøver at finde en løsning i fælleskab. Jeg ved, at mange af jer har stået i præcis 

samme situation, som vi gør i Århus, rigtig mange. Mange har forhandlet faktoren ned, og mange står over 

for nu igen at skulle forhandle faktoren ned. Hvornår stopper det egentlig? Den ressourcesikring, som vi 

solgte af i A08 i tidernes morgen, har jo vist sig ikke at holde, for hvis man bare forhandler faktoren ned år 

efter år, så er der jo ikke nogen ressourcesikring. Hvad gør vi så?  
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Jeg har spurgt på kongressen, jeg har spurgt på vores kredsformandsmøder, er der en plan B, nej der er 

ikke en plan B. Har man noget i ærmet, måske, men ikke noget overhovedet vi vil frem med eller noget 

som helst. Vi gør os ikke nogen tanker om noget, fordi det er A08, ok! Hvad så hvis vi begynder ude i 

kredsene at være lidt kreative? Kunne jeg f.eks., sagde jeg på et kredsformandsmøde, lave et lille laborato-

rium og prøve ting af i Århus. Ja, sagde formanden, det må du gerne. Ok, så har jeg den mulighed. Når 

man går tilbage og forhandler ned i faktoren, så siger vi til medlemmerne, I skal undervise noget mere, 

men vi reducerer også jeres forberedelsestid. Det vi har forsøgt at gøre nu, det er at sige, hvis vi skal un-

dervise noget mere, så vil vi have sikret vores forberedelsestid. Og derfor har vi adskilt faktoren i 2. Vi 

bruge tilstedeværelsen til at lave den adskillelse, og siger, der er nogle opgaver, der skal løses på skolen som 

udgangspunkt, og så er der nogle opgaver, læreren selv kan løse nemlig den selvstændige forberedelse til 

undervisningen.  

Men når det er sagt, så har jeg jo fornemmet her på kongressen, at der ikke er opbakning til, at vi skal sæt-

te det på som krav til OK13, og det er heller ikke det, vi kommer med. Vi kommer ikke med et forslag 

om, at det skal på kravlisten, overhovedet, så det er ikke altså, om hovedstyrelsen bakker op omkring År-

hus-aftalen, det behøver de sådan set ikke, fordi det er ikke et centralt krav.  

Men jeg vil bede jer om at overveje det spørgsmål, og det kan godt være, at vi kommer til at tage det på 

denne her kongres, det kan være, vi kommer til at tage det på en ekstraordinær kongres om ikke så lang 

tid, men kan vi overhovedet have en arbejdstidsaftale, som bygger på tillid og dialog, hvis det kun er den 

ene part, der ønsker den? Er vi ikke nød til at prøve at genoverveje, hvad gør vi egentlig i denne her sam-

menhæng? Hvordan kan vi binde arbejdsgiver og lærerne sammen, hvordan kan vi binde kommunerne og 

lærerne, skolelederne og lærerne sammen til i fælleskab at kunne udvikle skolen i stedet for at fortsætte 

denne her krig. Kan vi ikke få lukket det? Kan vi ikke byde ind med initiativer på den bane. Det er det 

ønske, jeg har, tak. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen: Så bliver det Vibeke Lynge. 

Vibeke Lynge: 

Jeg vil godt sige, at her ser I et levn fra fortiden. Jeg har også godt nok være kongresdelegeret i 27 år, så 

det er lige før det passer, og jeg er også beton, det kan der også være nogen af jer, der synes, men sådan er 

det. Jeg er faktisk ikke imod forandringer, og jeg synes stadigvæk Danmarks Lærerforening har sin beretti-

gelse, rigtig meget, men ikke ved at opstille krav om projekter i OK-kravene. Hvis vi vil erstatte via over-

enskomstkravene varm luft i ringbind med at forpligte arbejdsgiverne, sagde Gordon, for at sikre at vi ikke 

bliver syge af at gå på arbejde, eller at vi inddrages i skoleudvikling og inklusion.  

Hvis vi bliver syge af at gå på arbejde, så synes jeg, vi skal bruge arbejdsmiljøloven. Den er ganske kraftig, 

og den siger en masse om, at det må vi ikke blive, og at arbejdsgiveren har forpligtet sig til, at vi ikke bliver 

syge af at gå på arbejde. Hvis vi vil have indflydelse på vores arbejdsforhold, jamen så står der i medafta-

len, den der, der gælder for alle kommuner, at vi skal inddrages, så hvis vi lokalt vælger at bruge vores 

energi og kræfter på at bruge de aftaler og love, der ligger, så behøver vi altså ikke at stille den slags mysti-

ske OK-krav for at udvikle organisationen. Jeg synes lige præcist, vi har en organisation, der udvikler sig 

hele tiden, og jeg synes jo, når nu vi tager punktet i morgen, så har vi lavet vores professionsideal, jamen 

altså det er jo det, de 10 år efter laver Ny Nordisk Skole på, stort set. Det er da, at vi udvikler os og vores 

organisation. Vi behøver ikke at stille de der mystiske projektkrav, jeg synes helt ærligt, at kongressen skal 

stemme den del af kravene ned.  
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Til gengæld vil jeg gerne støtte det krav, der handler om, at hvis man fyrer lærere, og man så får brug for 

lærerjob i opsigelsesperioden, så har man krav på at blive genansat. Jeg troede, det var sådan, så da Høje-

Taastrup Kommune havde fyret 37 lærere og skulle bruge 12 - 17 tror jeg, de skulle bruge for øvrigt – og 

jeg kun kunne få 9 af dem genasat, så ringede jeg ind i foreningen og hørte, hvor hårdt jeg skulle stå, og så 

fik jeg at vide, du har vist stået hårdt nok, du har ikke noget som helst krav på, at nogen af dem bliver 

genasat. Så det krav synes jeg, vil skal stå hårdt på, for det er da ganske urimeligt, at man bare kan fyre 

folk, og så ansætte nogle andre, så det vil jeg gerne støtte rigtig meget op om. 

Så kommer jeg over til C6. Det er den der med, at vi lokalt skal sikre lønudviklingen for konsulenter, sko-

lepsykologer, PB’ere og anciennitetsansatte børnehaveklasseledere. Jeg vil godt sige, hvis man vil støtte 

den gruppe, så skal man stemme for Henrik Poulsens forslag. Det her er at sende en opgave ud til kredse-

ne, vi ikke kan løfte. Vi kan simpelthen ikke det stykke arbejde. En PB’er Taastrup er ansat ét sted, tilbage-

løbsmidlerne de kommer altså et andet sted. Skolepsykologerne og – konsulenterne er ansat i hvert sit 

center, og ikke noget af det er institutions- og skolecentret, så vi skal flytte penge rundt i nogle kasser, vi 

ikke har mulighed for at flytte rundt i, så det her, det er sådan et afværgesystem, om at vi må nok hellere 

vedtage et eller andet, og så har vi glemt dem alligevel. Så vil vi støtte de mennesker, så skal I stemme for 

Henriks. Hvis vi vurderer, at denne her gang vil vi ikke støtte dem, ja så må vi bare stemmen det her ned 

og Henriks ned. Det må være op til jer selv hver for sig. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen: Så bliver det Karsten Munk Nielsen 

Karsten Munk Nielsen:  

Ja, et ord er et ord, så derfor står jeg bag dette lille bord. Kære kongresdelegerede, i forhold til de pensi-

onsmæssigt dårligst stillede vilkår lagde jeg talmateriale frem ved kongressen 10 og argumenterede for 

vores sag. Det gav 0,3 %, svarende til en halvtredsens tyvendedel af det absolut nødvendige. Jeg vil endnu 

en gang opfordre hovedstyrelsen til at tænke pensionsprojektet ind i de kommende OK-forhandlinger. 

Rammen er lav, udsigterne dårlige, men hvis vi venter, til der igen er økonomisk optur, så viser mit regne-

stykke også, at det efterhånden snart er for sent. Sidst kunne vi selv bestemme over den 0,3 %, det var ikke 

meget, men mentalhygiejnisk vigtigt. Min opfordring til Anders og forhandlingsudvalget går på ikke at 

afvise muligheden på forhånd. Tag projektet med i baglommen, læg det bordet, brug mine tal, tag det med 

til forhandlingerne, for er der noget KL går op i og stærkt interesserer sig for i andre sammenhænge, så er 

det da netop talanalyse og handlinger. Solidaritet er for mig stadig et stort, ærefuldt og vigtigt begreb, og 

hvis vi ikke i Danmarks Lærerforening skulle stå last og brast med en gruppe medlemmer, der virkelig er 

kommet i klemme, hvem skulle så? Med ordene: med ind tænk de pensionsmæssigt dårligst stillede, herun-

der 93’erne i de kommende forhandlinger, slutter hermed en bøn fra en munk. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen:  

Hvis jeg lige må vende tilbage til Vibeke Lynges indlæg, altså det vi bl.a. hørte, det var nogle bemærkninger 

i forhold til de her forslag omkring projekter. Det er sådan, at det forslag, hovedstyrelsen har lagt frem, det 

betragter vi som et samlet forslag, så hvis man ligesom ønsker et speciel afstemning om, hvorvidt de skal 

være med eller ej, så skal man altså stille et konkret forslag om, at det tages ud. I behøver ikke at komme 

op. Hvis det er Vibeke f.eks., behøver du ikke at komme op og sige det fra talerstolen, men det er mere, så 
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vi har et konkret forslag at tage stilling til. Sådan som situationen er på nuværende tidspunkt, der betragter 

vi, at vi har et samlet forslag, som vi vil stemme om. Men talerlisten er ikke afsluttet endnu. 

Så går vi videre til Helen Sørensen, værsgo. 

Helen Sørensen: 

Godt, det kan godt være, det i virkeligheden er farligt, det vi har gang i, for jeg vil nemlig sige noget om 

noget af det, som vi har elsket at hade i rigtig mange år i Danmarks Lærerforening. Og det drejer sig lidt 

om decentralisering af lønforhandlinger. I OK11 der fik vi jo forlodsfinansieringen taget ud, og forlodsfi-

nansieringen og udmøntningsgarantien hænger jo noget sammen. Alligevel er det jo sådan, at vi har vel 

omkring 8 % af den løn, lærere har i dag, eller løn lærere m.fl. har i dag, det er finansieret via lokale løn-

dannelser i de aftaler, vi har kunnet lave konkret i kredsene. Derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi sådan 

lige tænkte lidt over, hvordan kan vi sikre alligevel, at den der lokale løndannelse, som er der, som vi ikke 

fik fjernet, selvom forlodsfinansieringen ikke nød fremme, fordi KL sagde, at det har vi ikke brug for. KL 

havde faktisk ikke spor lyst til at have den form for lokalløn, som vi havde fået kreeret, nemlig med for-

lodsfinansiering og udmøntningsgaranti, og jeg kan da sagtens se, jeg stiller ikke forslag om noget mere 

forlodsfinansiering, fordi det vil jo så også gå ud over den generelle ramme, osv., osv., men jeg synes alli-

gevel, at det kunne være interessant, og derfor vil jeg gerne stille forslag om, at vi med OK-kravene også 

stiller et krav om, at vi skal have en sikring af DLF’s organisationsområde, at vi får vores andel af midler, 

som udmøntes til lokal løndannelse. Vi skal jo heller ikke miste dem, vi har i forvejen. Vi skal holde øje 

med de der tilbageløbsmidler, der er, og igen jeg er fuldstændig klar over, at man måske godt kan drømme 

om, at lokal løndannelse forsvinder eller er forsvundet, men det er den altså ikke, og jeg kan ikke forestille 

mig andet, end der må være nogle andre organisationer end lige os, der også godt kunne tænke sig at sætte 

hegn om det her, sådan at man kan få sin forholdsmæssige andel som organisationsområde. Jeg har stillet 

et forslag, og jeg synes, vi skal stemme for det. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen:  

Det forslag som Helen var oppe og omtale, det sidder jeg med her, det er altså et forslag, som er en ekstra 

ting til det om løn og pension, der hedder ” Sikring af DLF’s organisationsområde får sin andel af midler, 

som udmøntes via lokal løndannelse”. I skal nok få mulighed for at se det, i hvert fald heroppe på lærre-

det.  

Den næste, det bliver så Morten Refskov. Værsgo, Morten. 

Morten Refskov: 

Jo, tak. Jeg har noteret en masse ting på det papir her, og i virkeligheden når jeg kigger på det, så tænker 

jeg, det er egentlig et kludetæppe af forskellige områder, for der er blevet sagt rigtig mange spændende og 

vedkommende ting heroppefra, også mange ting som man kunne mene noget om. Jeg har prøvet så vidt 

muligt at dele det lidt op, det der handler om OK-krav, og så er også lige noget om arbejdstid, der sådan er 

kommet lidt ind fra venstre, og som måske også bør følges rigtig meget, men det kan vi jo se på. 

For at starte med OK-kravene. Jeg har det egentlig som udgangspunkt sådan, at jeg rigtig gerne vil tro på, 

at hovedstyrelsen og Anders Bondo Christensen er dem, der sidder tættest på og ved, hvad der skal til for 

at rykke noget i forhold til overenskomst i forhold til vores arbejdsgivere. Jeg vil gerne tro på, at de her 

projekter kan gøre en forskel, men jeg gør det ikke. Og derfor vil jeg støtte det, som Ane og Vibeke har 
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været her på talerstolen for at sige, jeg mener ikke, de her projektkrav skal være en del af vores overens-

komst. Jeg synes ikke, at uddannelsesplanerne har rykket noget som helst. Jeg synes, det er hensigtserklæ-

ringer, og vi får ikke noget ud af det, så lad os bruge kræfterne der, hvor de gør en forskel, så min udtalte 

støtte til de 2, der har været på talerstolen før og sige noget af det samme. 

Derudover så mener jeg grundlæggende, at vi har et problem ved, at vi konstant og hele tiden taler om, at 

vi mangler uddannelse. Vist mangler vi uddannelse, der skal være ressourcer til uddannelse, det er en man-

gelvare i den grad i vores skolevæsen, men vi mangler også ressourcer i det hele taget. Jeg tror ikke på, at 

man ved uddannelse kan løfte inklusionsopgaven, og jeg synes, vi har et problem som forening, hvis vi 

hele tiden går ud og sælger budskabet om, at det bare er, fordi vi ikke er godt nok uddannede, undergraver 

vi ikke os selv på den måde, jeg synes, det er en problemstilling, vi er nød til at forholde os til.  

Jeg mener, vi skal gå fuldt og helt ind for at sikre reallønnen, vi kan ikke være andet bekendt. Vi er valgt 

som spydspidser af medlemmerne til at tage den kamp og tro på, at reallønnen den kan sikres. Jeg mener, 

vi skal kaste alle kræfter ind i kampen for de procentvise lønstigninger og tro på, at det kan lade sig gøre. 

Jeg ved godt, det er en utrolig vanskelig opgave, og det er ikke fordi, jeg som sådan ville ønske mig at være 

i formandens sko og skulle ud og sikre det krav, men omvendt så synes jeg ikke, vi kan være andet be-

kendt. Det må være det, vi skal arbejde for, og intet mindre er godt nok. Så sådan noget med hensigtser-

klæringer, om vi skal så vidt muligt prøve inden for rammen, og jeg ved godt, det er svært og sådan noget, 

det mener jeg ikke, vi kan bruge til noget. Vi er nød til at skære ind til benet og sige: reallønnen, det er det 

vi går efter, det er det, vi forventer, at vi kan sikre. 

Så står der noget i forhold til specialundervisningstillægget. Der vil jeg i den grad opfordre til, at man i 

hovedstyrelsen gør et meget hurtigt og meget seriøst arbejde omkring at kigge på, hvad man gør med hele 

det her område. Vi er jo alle sammen bekendt med ny lovgivning, og hvad med de midler, der ligger på det 

hele det område, har vi overhovedet noget forhold til heller, om de midler, der evt. måtte blive frigivet, 

igen skal udmøntes i andre former for tillæg, eller skal vi faktisk imødekomme de lærere, der står ude på 

gulvet i almenklasserne og har en inklusionsopgave, som gør, at faktisk de fleste lærere efterhånden skal 

være specialundervisningsuddannet, mon ikke midlerne i virkeligheden skulle tilflyde dem. Det vil jeg i 

hvert fald tale for eller spørge, hvad man gør sig af tanker. 

Så vil jeg støtte det, der går på, at hvis man skal gøre noget for de her mindre grupper, så skal man stemme 

for Henrik Poulsens forslag, fordi det er ikke en opgave, vi kan løfte ude lokalt, så også en støtte til det.  

Det var det om OK-kravene, så har jeg noget, der går på arbejdstid. Mon ikke det vi har set i Århus i vir-

keligheden igen gør, at vi bliver nød til at overveje, om vi skal have centrale aftaler, eller om vi skal have så 

stor en del af det, som vi har i øjeblikket, der aftales lokalt. Vi er lokalt under maksimalt pres, og jeg har 

nogen gange lidt svært at se, at man fra hovedstyrelsens side anerkender, at man faktisk er i et massivt pres 

ude lokalt, og hvad skal man egentlig gøre. Er det ved at være tid til, at vi ser på, om det måske er bedre, at 

vi får en central aftale, som er minimalt ringere end det, man kunne forhandle hjem et eller andet sted 

lokalt, men til gengæld er en sikring for os alle sammen. Jeg ved godt, at rammen i øjeblikket ikke er flatte-

rende, men bliver den bedre? Bliver den bedre de næste 5 år, 10 år, 20 år, og kan vi blive ved med at leve 

med det pres, der er ude lokalt, hvor vi bruger uendeligt mange ressourcer på at tale arbejdstid, forhandle 

arbejdstid. Jeg kommer fra Ballerup, og vi har vores egen historie, som jeg vil vende tilbage til på et senere 

tidspunkt, men vi ved i hvert fald om noget, hvad det fylder, når det er, at arbejdstid er et stort tema.  

Så har jeg også et behov for at udtrykke, at for mig er det egentlig ikke så centralt, om vi har en A08- eller 

en K2-aftale, så længe det er en professionsaftale. Jeg synes måske, vi har fået sat A08 op på en piedestal, 

som vi skal passe lidt på med, i hvert fald hvis vi ikke vil føre den opad og gøre den central, og vil sætte 
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den styrke ind for, at det er en aftale, som grundlæggende, eller i virkeligheden ikke kun grundlæggende, 

men i alle sine små detaljer, er en aftale, som er nogenlunde overensstemmende mellem alle kommuner og 

kredse.  

Jeg vil gerne rose hovedstyrelsen for nogle fornuftige overvejelser i forhold til arbejdstid, som går på, at 

man i hvert fald sådan offensivt tænker på de krav, der kan kommer fra KL om tilstedeværelse, i virke-

ligheden også tænke i nogle krav der går på ledelsesudvikling, som går på, hvordan vi kan arbejde og styrke 

teamsamarbejdet. Det mener jeg, er rigtigt vigtigt. Jeg er bare nogle gange lidt bekymret for, at det ikke er 

det billede, man ser i offentligheden. Jeg mener, at vi tit kommer til at fremstå temmelig defensive, og vi 

som regel altid har et eller andet form for forsvar til, at man nu kigger på den og den afkrog af vores aftale. 

Måske vil vi komme længere ved som udgangspunkt at byde ind og sige, selvfølgelig skal vi kigge på det, 

hvis der er noget, der skal gøres bedre eller anderledes, så skal vi selvfølgelig kigge på det. Vi mener, vi har 

en god aftale, og den kan, det den skal, men selvfølgelig er vi interesseret i at kigge på, hvis der er noget, 

der kan gøres endnu bedre. Det tror jeg, var det. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen: Ja, så bliver det Thomas Andreasen fra hovedstyrelsen. 

Thomas Andreasen: 

Ja, tak for det. Jamen jeg står her, fordi jeg støtter OK-kravene om Kvalitet i undervisningen og Forbedret 

arbejdsmiljø, og jeg vil gerne understrege, at jeg er fuldstændig enig i betragtningerne om, at de krav selv-

følgelig ikke må koste af rammen. Jeg synes imidlertid også, det er vigtigt, at vi ser kravene som udtryk for, 

at vi i Danmarks Lærerforening har en offensiv tilgang til vores overenskomstsystem. Som I ved, er ar-

bejdsgiverne i fuld gang med at udfordre, eller måske snarere afvikle overenskomstsystemet, se bare deres 

mere eller mindre tydelige krav til vores arbejdstid, med-systemet, TR-beskyttelse osv. Jeg synes ikke, vi 

skal lade være med at udfordre og udbygge overenskomstsystemet, fordi rammen er lav, nej tværtimod er 

det i denne her situation måske endnu mere nødvendigt at tænke nyt. Når jeg ser rundt i Europa, har kol-

legaerne i den europæiske fagbevægelse også udfordringer med at håndtere konsekvenserne af krisen, som 

f.eks. arbejdsløshed og negativ lønudvikling. Jeg får dog sommetider det indtryk, at deres eneste svar er 

strejker og demonstrationer. Selvfølgelig skal vi også kunne organisere demonstrationer, og selvfølgelig 

skal vi rejse krav, om reallønnen skal sikres ved de centrale OK-forhandlinger, og selvfølgelig skal vi beva-

re retten til at strejke, og så skal vi tænke nyt, når lejligheden byder sig.  

Jeg tror, at netop kvalitetsdagsordenen bliver en af fremtidens faglige kamparenaer, og derfor skal vi for-

søge at sikre os indflydelse på denne dagsorden også gennem overenskomstsystemet. Vores læseprojekt er 

et kvalitetsprojekt, der gavne kvaliteten i undervisningen, men som samtidig har givet os nye muligheder 

for indflydelse, både lokalt og centralt. Vores forslag om at ansætte de ledige lærere i stedet for at give dem 

dagpenge er et forslag, der udfordrer de gældende systemer. Det fik som bekendt positiv omtale i brede 

kredse, formentlig først og fremmest for det er et godt forslag, men måske også fordi det var befriende 

nyt, og måske dermed giver det os en bredere og bredere platform at arbejde videre fra. Jeg mener, vi skal 

supplere de eksisterende systemer og skaffe os nye veje til indflydelse, ellers mister vi indflydelse, både 

centralt og lokalt. Jeg mener, fagbevægelsen skal tænke nyt, vi skal finde nye veje, også når det gælder 

overenskomstsystemet. Derfor har jeg i hovedstyrelsen stemt for, at Kvalitet i undervisningen og Forbed-

ret arbejdsmiljø bliver en del af overenskomsten. Tak. 

Klapsalver 
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John Vagn Nielsen: Så er det Henrik Hansen 

Henrik Hansen:  

Jeg vil godt støtte kravene om forbedret arbejdsmiljø i skolen, og især vil jeg sige en lille smule om det 

krav, der hedder: ”Forbedrede fysiske rammer for at kunne løse opgaverne på arbejdspladsen”. Det er ikke 

noget nyt krav. Det har vi stilet efter lige så længe, jeg kan huske, og det er mange år. Vi har haft det her 

krav, men selv på nybyggede skoler, så kan vi jo finde nødvendige potentielle forbedringer på de fysiske 

rammer, sådan bredt set. Og når jeg snakker om det her, når jeg så tænker på de fysiske – altså løse opga-

verne på arbejdspladsen, så er det altså alle opgaver, jeg tænker på, også undervisningen, ikke kun det at 

man skal være til stede 2 timer om eftermiddagen, det er alle opgaverne. Der, hvor jeg bor, der er der en 

lille fisker, som sælger fisk og som ryger sine ål, og hver eneste onsdag eftermiddag så sælger han de ål og 

de fisk, men for at få lov til det, så skal Levnedsmiddelkontrollen godkende skuret og kræve, at der f.eks. 

er 2 vaske i rummet og ikke kun én. Og derefter ophænger de så en smiley, som vi kan se på, og han har 

faktisk fået en glad smiley, så der køber jeg mine fisk. Hvor mange skoler kan prale med en elite smiley? Vi 

har godt nok Arbejdstilsynet, som stikprøvevis kontrollere de ansattes arbejdsmiljø og også jævnligt får 

løftet også det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.  

Jeg synes faktisk, tiden er kommet til, at vi får indført nogle standarder for fysiske rammer på skoler og en 

kontrolinstans, som påser, at standarderne overholdes. Det her er kun ment som en inspiration til at over-

veje andre forpligtende veje, som eventuelt kan indgå i de kommende overenskomstforhandlinger. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen:  

Jeg skal lige sige til jer, at den kommentar, jeg havde til jer i forhold til Vibeke Lynges indlæg, det har også 

affødt, at Vibeke Lynge har stillet et forslag, om at de dele, der handler om projekter i aftalekravene, tages 

ud, så det vil I altså også komme til at tage selvstændig stilling til, når vi når til afstemning. 

Så er det Claus Andersen, værsgo. 

Claus Andersen: 

Tak for det. Jeg har lige en kort kommentar til kravet omkring en forhandling af specialundervisningstil-

lægget, og der er det klart, at i Horsens er vi helt enige i, at man skal sørge for at sikre den lønsum, der 

ligger i specialundervisningstillægget, og samtidig synes vi også, at den inklusionsdagsorden, der er sat, den 

retfærdiggør, at man tager en snak, om de tillæg de nu også er placeret rigtigt, der hvor de nu er placerede. 

Men jeg synes også bare, at man er nød til i den her forbindelse at tænke på, at vi har også et princip i vo-

res fagforening om, at har man den samme opgave, så går man ikke ned i løn. I Horsens er der i hvert fald 

ikke på nuværende tidspunkt planer om at nedlægge centerpladserne, og jeg synes, det vil være forkert, 

hvis man går ind i sin klasse i juni måned med det tillæg, der hedder specialundervisning i særlige klasser 

og så får et tillæg for det, og i august går ind i klassen og har nøjagtig den samme opgave, og at man så får 

mindre i løn for det. Så jeg synes, det er vigtigt at medtænke det princip, om at man ikke går ned i løn for 

den samme opgave, når vi snakker om specialundervisningstillægget. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen:  
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Ja tak. Vi har ikke flere indtegnede på nuværende tidspunkt. Formanden får ordet om et øjeblik. Jeg kan 

lige repetere, at ud over det I har fået uddelt, så har vi det forslag, som Henrik Poulsen var oppe og stille, 

hvad hedder det, med nogle supplerende grupper, det forslag er vi ved at få trykt, og det vil blive omdelt, 

det må være færdigt om ikke så lang tid. 

Så havde vi et forslag fra Helen, som gik ud på, hvad hedder det, nu har jeg ikke lige formuleringen foran 

mig, men grundlæggende gik det ud på, at man skulle have sin andel af sin organisationspulje ved de lokale 

forhandlinger, og det 3. det var så det fra Vibeke Lynge om at tage projektdelen ud. Jeg skal nok definere 

konkret, hvad det er på et lidt senere tidspunkt, når jeg får selve formuleringen. 

Er vi klar til at omdele forslaget fra Henrik, så må I gerne omdele det under det næste indlæg. Det er så 

formanden, værsgo. 

Anders Bondo Christensen: 

Ja tak. Jeg vil, det er dog en frygtelig mikofon det her. Jeg vil prøve at give nogle kommentarer, og så skal 

vi jo så se, om Gordon føler behov for at supplere bagefter. Ane anbefalede, at vi går i pindsvinestilling. 

Jeg vil bare sige, at det har aldrig været min strategi, tværtimod. Jeg kunne være lidt grov og sige, de pind-

svin, jeg har gående hjemme i haven, de tøffer sgu stadigvæk rundt og æder snegle. Nej, vi skal ikke i 

pindsvinestilling, vi skal udfordre systemet, vi skal tænke nyt, vi skal være dem, der sætter en dagsorden, i 

stedet for bare at forsvare det vi har, det har altid været min fagpolitiske holdning. Det kan tit være fri-

stende at gå efter pindsvinestillingen og forsvare det, man har, men det tror jeg ikke en døjt på, og derfor 

har det jeg også sådan, at når nogen f.eks. fremhæver, at de uddannelsesplaner virker ikke, det er jeg helt 

klar over, men hvis vi giver op, så snart noget viser sig ikke at virke, så kommer vi ingen vegne.  

Altså jeg har i den grad talt for, i de år jeg har været formand i Danmarks Læreforening, såmænd da også 

tidligere, at vi må have nogle langsigtede strategier, vi må lade være med bare og give op og kaste det hele 

fra os, fordi det ikke lykkes første gang. Vi er nød til at være vedholdende og tro på tingene og prøve no-

get nyt, og hvis det ene ikke lykkes, ja så må vi prøve noget andet. Det er alt andet end at gå i pindsvinestil-

ling. Og det at forsvare en realløn så godt, det overhovedet kan, er for mig at se absolut ikke i modstrid 

med det at prøve at udfordre arbejdsgiverne på nye områder, tværtimod. Hvis arbejdsgiverne oplever, at 

det eneste de skal, det er at slås med os omkring reallønnen, så tror jeg såmænd ikke, vi får nogle særligt 

dynamiske forhandlinger. Nu bliver der stillet store spørgsmålstegn ved, hvad er det, vi kommer til at beta-

le. Vil vi give afkald på aftaleretten for at få sådant et projekt? Jeg kan garantere for, at jeg giver aldrig no-

gen sinde afkald på aftaleretten, aldrig nogen sinde.  

Jeg tror da tværtimod, at vi kan lægge et pres på arbejdsgiverne, hvis de afviser noget af det her, hvorfor 

gør de det? Hvad får vi til gengæld for det? En af de helt store udfordringer, vi står overfor både lokalt og 

centralt, og som er blevet forstærket rigtig meget i de seneste år bl.a. som følge af kommunalreformen, det 

er at sikre, at der er nogle politikere, der vil tage et ansvar, et politisk ansvar og ikke bare overlade det hele 

til nogen administratorer. Jeg kan huske, jeg som kredsformand forsøgte at lave et udviklingsforum i alle 

de 6 kommuner, der dækkede kreds 91 på det tidspunkt. Formålet med det udviklingsforum, det var at 

trække politikerne ind, så de tog et medansvar for vores muligheder for at lave den skole, som de forlangte 

af os. Det, vi prøver med de her projekter, det er nøjagtig det samme. Kan vi forpligte dem til at gå ind i et 

rum med os og forholde os til de muligheder, vi har på arbejdsmiljø, på kvalitet i undervisningen, så kan vi 

få et håndtag til at ansvarliggøre politikerne. Når vi skal lægge det her ind i aftalesystemet og ikke bare 

snakke med KL, så er det fordi, det er den eneste måde, vi kan forpligte kommunerne på. I det øjeblik det 

fremgår af en aftale, som begge parter har skrevet under, så er kommunerne forpligtede, og det er derfor, 

Gordon bruger begrebet: vi skal væk fra varm luft og ind med noget, vi kan bruge til noget. 
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Jeg tror ikke på, at de her projekter vælter verden på en gang, men jeg tror på, at hvis vi starter op på de 

her ting, så kan vi få nogle nye håndtag til at komme nogle nye veje i forhold til at nå de mål, og derfor vil 

jeg rigtig meget håbe på, at kongressen bakker op om, at vi forsøger det. Det kan godt ske, det viser sig, at 

det var en blindgyde, men jeg kan bare ikke se nogen som helst risiko for, at vi bevæger os ind den vej, jeg 

synes tværtimod, at vi kan udstille nogle arbejdsgivere, der vil sige, vi vil ikke være med til at sikre, at læ-

rerne har de nødvendige kvalifikationer til at lave en god undervisning. Det vil jeg da godt se KL stå til mål 

for. 

Søren beskriver situationen omkring forhandlingerne ude i kommunerne, og det så også lidt til Morten. Jo, 

vi er helt, helt klar over, hvilken vanskelig situation I sidder med. Det var bl.a. derfor, vi holdt en ekstraor-

dinær kongres for at markere, at det her er et fælles ansvar. Det var derfor, vi afsatte 10 mio. og sikrede, at 

vi er parat til at rykke ud til en enhver kreds, der har brug for det. Det er jo heldigvis lykkedes i nogle kred-

se og kommuner gennem et tæt samarbejde at få nogle aftaler hevet hjem, og selvfølgelig ved vi også godt, 

at det pres betyder, at den ressourcebinding, som vi prøvede at lægge ind i A08, og som var udgangspunk-

tet for A08, den er under pres. Jeg synes, der er rigtig mange kredse, som har taget et fantastisk medansvar 

for at sikre, at vi på trods af det pres stadigvæk står med en arbejdstidsaftale, som er fundamentet ude i 

folkeskolen. Jeg kan godt fortælle jer, at vi havde frygtet, at vi stod og var langt mere presset. Det var også 

derfor, vi afsatte 10 mio. Vi havde frygtet, at langt flere kommuner var havnet i den situation, som man nu 

står i i Randers. Og derfor tror jeg stadigvæk på, at den fælles indsats har en mulighed. Jeg hører over i 

KL, at man er helt vild for at få en central aftale, fordi man ved, at det pres, man står overfor, når man 

møder jer ved forhandlingsbordet, det er meget svært, og det er jo bl.a., fordi Ballerup, Randers, Vording-

borg har vist, at de ikke er parate til bare at klappe hælene i og bøje nakken. De er også parate til, når 

rammerne ikke er til det, og så sige, jamen så må vi tilbage og lave optælling på det hele. 

Det er en enorm trussel i rigtig mange kommuner, og jeg er helt sikker på, at det er medvirkende til, at vi 

er nået i mål med fornuftige aftaler så mange steder, som vi er. Jeg vil næsten sige, nu gentager jeg mig 

selv, men det der er dagsordenen, hvis vi rejser arbejdstidskrav ved det centrale bord, det er ikke en faktor 

2,15 eller, 18 eller, 12. Det er en hel, hel anden arbejdstidsaftale. Det er en arbejdstidsaftale, hvor i høj grad 

aftaleretten bliver truet. Det vil vi ikke gå med til, det har lige stået og lovet jer. Men vi skal bare tænke 

strategisk også i denne her forbindelse. Hvis vi kommer i en situation, hvor vi ikke kan lave en aftale med 

KL, hvordan sikrer vi så, at vi står bedst muligt, hvad er vores strategi i forhold til den situation, der op-

står?  

Det første, der sker, det er, at Forligsinstitutionen tager over. Hvordan kan vi undgå, at Forligsinstitutio-

nen står med et stykke papir i hånden, som de kan fremsætte som et mæglingsforslag, som vi bliver presset 

af. For vi ved alle sammen, at hvis vi ender i en konflikt, så er der en overvejende sandsynlighed for, at 

resultatet af en sådan konflikt bliver et politisk indgreb, hvor man tager det, Forligsinstitutionen har frem-

sat og ophæver til lov. Og derfor bliver vi nød til at tænke strategisk, så vi ikke bliver bragt i en situation, 

hvor vi i virkeligheden lægger noget tilrette for et politisk indgreb, som vi helst vil undgå.  

Det er sådan, at i det øjeblik der ikke ligger et forhandlingsgrundlag, så har Forligsinstitutionen fantastisk 

svært ved at fremsætte mæglingsforslag, for hvad skal de gøre det på baggrund af? Og det er selvfølgelig 

derfor, vi også har en forventning om, at så vil man fortsætte den gældende overenskomst, det er i hvert 

fald det, der er den traditionelle løsning i den situation.  

Hvis vi nu ikke vil have en ny arbejdstidsaftale, hvis vi nu ikke kan nå til enighed med KL, fordi KL insi-

sterer på, at de vil have en ny arbejdstidsaftale, ja så er det jo KL, der ikke kan have et LC-forlig med os, 

hvilken situation er det? Alle de ting det sidder vi og overvejer i hovedstyrelsen, strategiske overvejelser, vi 
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har LC med ind over for også prøve at afklare de mere arbejdsretslige ting omkring det. En ting er helt 

sikker, at i den situation vil vi have en kæmpe fordel ved at en så stor del af rammen allerede er forhandlet 

over i den generelle K2-aftale, fordi så har vi ikke økonomiske midler i klemme i forhold til vores egen 

LC-aftale. Og derfor vil, hvis jeg ikke bliver voldsomt sagt imod i løbet af den her kongres, så vil vi som 

sidste gang prioritere så store generelle lønstigninger som overhovedet muligt, og så kommer vi lidt tilbage 

og siger, jamen hvad er der så til organisationsmidler. Der er formentligt ikke ret meget, og jeg kan fortælle 

jer, at det er ikke kun os, der har de her overvejelser,  jeg hører samme signaler fra BUPL, fra AC og fak-

tisk hele vejen rundt i organisationsverdenen.  

Så er det vi siger, jamen hvis der er organisationsmidler, så ud fra det, som jeg har hørt rigtig mange stå og 

sige her oppe fra talerstolen, at vi skal forsvare reallønnen, så godt vi kan, så skal også de midler, hvis vi 

kan komme igennem med det, anvendes til generelle lønstigninger. Hvis det ikke kan lade sig gøre, har vi 

den prioritering, der fremgår med de grupper, som Henrik nu stiller forslag om, men det er lidt svært at 

blæse og have mel i munden på en gang. Har vi reallønnen som første prioritet, så bliver vi også nød til at 

prioritere de midler, der er.  

Så forstår jeg til fulde det, Vibeke siger omkring mulighederne for at forhandle lokalt. Nogen steder kan 

det lade sig gøre, og andre steder har man fantastisk svært ved det pga. hele strukturen i de lokale forhand-

linger, som er meget sådan den enkelte institution, som får sine egne midler. Og det er ikke for at ynke mig 

selv, jeg vil bare sige, det er bestemt heller ikke nemt og lave et centralt lønforløb for skolepsykologer, det 

er stik modsat hele den lønpolitik, KL arbejder for i øjeblikket. Vi gjorde det her i 2008, og I har hørt mig 

før udtrykke rigtig stor begejstring for, at vi fik udbygget lønforløbet, for jeg sagde også allerede den gang, 

at jeg tror, det var sidste chance, og vi havde aldrig kunnet gøre det, hvis vi ikke havde haft de lønmidler.  

Den kursændring, som vi oplever i KL, som jeg har beskrevet tidligere på dagen, er benhård. Ideen om at 

lave central lønforløb er ikke eksisterende i KL lige i øjeblikket, så jeg vil bare sige, at det er jo klart, at hvis 

kongressen vedtager Henriks forslag, så skal vi gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at leve op til det, men 

det ligger heller ikke på den flade, på det centrale bord.  

Så er Karsten oppe, tak munk for din bøn. Karsten, jeg vil henvise til, at pensionsprojektet er stadigvæk en 

del af vores politik, og det fremgår også af det baggrundsmateriale, som vi har udsendt her til kongressen. 

Jeg hører ikke, at du foreslår, at vi skal stille det som et konkret krav, men du siger, at vi skal havde det 

med i baglommen. Baggrundsmaterialet har vi med i baglommen, det kan jeg love dig for. 

Helt ændre problemstillingen omkring de decentrale lønmidler og har et forslag til en kongresvedtagelse, 

hvor sidder du henne, Helen? Nå, det er derover. Det vi kan konstatere helt generelt omkring lokale løn-

forhandlinger, det er, at de er gået i stå. Det er i hvert fald den tilbagemelding, jeg får også fra de øvrige 

organisationer, det kommer ikke som nogen stor overraskelse for mig, da der ikke var nogen forlodsfinan-

siering ved sidste overenskomster, og da vi samtidig har en meget stram kommunal økonomi, så havde jeg 

meget, meget lidt tiltro til, at der ville komme voldsomt gang i de lokale lønmidler. KL har sendt breve ud 

til kommunerne om, at nu er ansvaret for, at det her ikke sander til, det ligger hos kommunerne. Det brev 

har ikke haft nogen som helst virkning, så vidt jeg kan vurdere.  

Jeg tror ikke, hvis jeg har forstået dit forslag rigtigt Helen, at vi kan komme ind og få sådan en organisati-

onsopdeling af overenskomstmidlerne. Det forudsætter, at der er nogle nye midler. Det, der har været 

organisationsopdelt, det har altid været nye midler. Men jeg tror, og jeg vil gerne give dig et tilsagn om, at 

jeg vil arbejde for, at vi i K2 prøver at formulere os ud af, at vi skal sikre, at arbejdsgiverne forhandler de 

midler, der rent faktisk er til rådighed ud i kommunerne, fordi den lurepasning, som vi oplever lige i øje-

blikket, det er simpelthen noget, som frustrerer os hele vejen rundt. Nu siger du, at vi har 8 % af vores 
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lønmidler liggende i de lokale forhandlinger. Der er jo andre organisationer, der har langt, langt flere af 

deres midler, f.eks. HK, og det er klart, at når de har bygget hele deres lønsystem op på lokale forhandlin-

ger, så er det særdeles problematisk, at der ikke er reelle forhandlinger ude i kommunerne. Så jeg vil bede 

dig om at overveje dit forslag med det tilsagn om, at jeg skal bringe frem i K2, hvordan vi kan sikre, at de 

midler, der er ude i kommunerne, ikke mindst eller i form af tilbageløbsmidler, at de rent faktisk også bli-

ver gjort til genstand for forhandling. Men organisationsopdelingen, den tror jeg altså ikke på. 

Jeg har kommenteret nogle af de ting, som Morten var inde på i sit indlæg, både det omkring projekterne. 

Jeg vil godt sige i forhold til dit ønske om fuldt og helt at sikre reallønnen,” intet mindre end reallønnen er 

godt nok”. Jeg har udtalt, at jeg mener, at vi kommer til stå i en situation, hvor det at bevare en ordentlig 

reguleringsordning kan blive et særdeles vanskeligt projekt i sig selv, fordi der er stærke kræfter, der tænker 

i, som jeg nævnte, den her interne devaluering. For mig at se, er hovedprioriteten i de kommende OK-

forhandlinger, det er at sikre generelle procentvise lønstigninger og sikre en reguleringsordning. Så synes 

jeg bare, vi skal være ærlige over for os selv og sige, at hvis vi har en reguleringsordning, så er det altså 

lønudviklingen på det private arbejdsmarked, der er styrende for rammen på det offentlige arbejdsmarked. 

Ellers så skal vi ikke have en reguleringsordning. Altså, sådan er det. Én gang i min tid, og det var i 2008, 

der lykkedes det os at formidle oven i reguleringsordningen. Det har jeg ingen tro på, og det bliver jeg nød 

til at sige så ærligt, det har jeg ingen tror på, at det lykkes i den økonomiske situation, vi står i nu, og derfor 

er det for mig helt, helt afgørende, at vi får sikret reguleringsordningen. Det er min prioritet, og jeg skal 

altså belæres om noget andet, hvis vi skal have en anden prioritet.  

Så er du inde på, Morten, at vi står defensivt i medierne, og det har du fuldstændig ret i, og det er en kolos-

sal udfordring. I forbindelse med en af de mediekampagner, der har været omkring arbejdstiden, det var 2 

dage efter Sorø-mødet, hvor vi alle sammen troede, at nu skulle vi snakke Ny Nordisk Skole, så er stats-

ministeren ude i et interview i Berlingske og skal sådan fortælle om den generelle politiske situation, og så 

kommer hun til at gentage det her, at lærerne skal til at undervise noget mere. Det har regeringens repræ-

sentanter, hvis de får en mikrofon, lidt svært ved ikke at udtale, og så bliver Politiken inspireret til at lave 

et interview med ministeren, som sådan er loyal over for sin statsminister, men faktisk formulerer sig rime-

ligt forsigtigt. Det der sker, det er jo, at hele medieverdenen går amok en gang til. I weekenden var der 

Skanderborg Festival, hvor jeg deltog. Jeg stod oppe på Skanderborg Station, og TV2 kommer kørende 

med den store sendevogn, og jeg sørger for at blive barberet og trække i en pæn skjorte og giver et langt, 

langt interview til TV2 nyhederne. Der bliver klippet de der 10 sekunder ind, om at Danmarks Lærerfor-

ening er imod. Vi er fantastisk udfordret af, at det, vi arbejder med her, er utroligt kompliceret. Og jeg har 

svært ved at starte med at være positiv, når hovedbudskabet er, at lærerne skal undervise mere. Jeg har ikke 

noget belæg for med de opgaver, som lærerne i dag udfører i den danske folkeskolen, med de nye krav om 

større klassekvotienter, inklusion osv. og så stille mig op og sige, at lærerne skal undervise mere. Og derfor 

er jeg rigtig bange for, at hvis vi ligesom lægger den vinkel ind, så kan vi også blive fanget på det, og vi kan 

komme til at sende nogle signaler ud i medlemsgruppen, hvor det er vores egne medlemmer, der ikke for-

står, hvor er deres forening henne.  

Så det er den balance, men det var bl.a. derfor, vi lavede det her fakta materiale for at prøve at se, om vi 

kan komme mere i dybden. Vi havde håbet, at det fakta materiale var færdigt før sommerferien, vi drøfte-

de det jo på kredsformandsmødet, det var det så ikke, og så kommer hele den kampagne igen. Mit håb 

havde været, at hvis vi havde haft det ude, hvis vi havde haft tid til at snakke med journalister, snakke med 

politiske ordførere osv., så havde vi haft en anden platform for debatten. Det forsøger vi nu. 

Den runde, vi har med de politiske ordførere i den kommende tid, det står i kalenderen, der er et af dags-

ordenspunkterne, det er lærernes arbejdstid, hvor vi vil prøve at tage fast i det her. Som sagt, så har jeg 
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flere journalister på mit kontor, hvor vi prøver på at skabe en anden forståelse. Jeg ved ikke, om I læste 

Politiken i går, men selv Jakob Fuglsang var faktisk lidt mere nuanceret, end han plejer at være. Så vi håber 

på indsatsen, men det er en rigtig, rigtig svær kommunikationsopgave, vi står overfor, men jeg erkender 

helt det billede, som du tegner. 

Thomas er inde og anbefale, at vi fastholder projekterne, det har I hørt på mig, det støtter jeg rigtig meget, 

men jeg tror faktisk, at Thomas har en rigtig vigtig pointe i at nævne, at arbejdsgiveren faktisk udfordrer 

hele med-systemet. Prøv en gang at gå ind på KL’s hjemmeside, der kan I finde en lille YouTube med 

Signe Sunesen, jeg havde faktisk tænkt lidt på spille den for jer i dag, bare for underholdningens skyld, 

hvor I kan se Signe Sunesen, som jo er løndirektør i KL, give sine kommentarer til hele medarbejdersy-

stemet, hvor en del af KL’s nye arbejdsgiverstrategi er at fremstille med-systemet og TR-systemet som en 

omkostningstung belastning for kommunerne. Der er ingen tvivl om, at den positive indgang til med-

systemet, som i sin tid var med til at skabe med-systemet, den er svær at finde i KL lige nu. Og problemet 

er jo, at vi kan have alle de regler om, at vi skal samarbejde, hvis den ene part ikke vil, så får vi ikke meget 

samarbejde ud af det. Og der er også derfor, at vi prøver nye veje ind til at sikre, at vi kan komme i direkte 

dialog med det politiske system. 

Henrik, du siger, at projektet kan bruges til at snakke standarder for fysiske rammer, det er jo sådan nogle 

ting, vi tænker på, kan vi være med til at lave nogle beskrivelser af, hvad det er, der er nogle gode rammer 

omkring det at kunne arbejde på skolerne. Vi tror ikke på, at vi kan lave en vedtagelse sammen med KL 

omkring det, men vi kan måske lave nogle ting, som kan inspirere og bruges som håndtag ude i de lokale 

drøftelser, som er en del af denne her form for projekter. 

Omkring specialundervisningstillægget, der kan jeg, vi alle sammen se behovet for, at der sker noget på 

området. Det var også en del af debatten på nogle af de regionale TR-møder, vi havde her omkring krav-

opstillingen, og spørgsmålet er, hvor omfattende vi skal omlægge systemet, men jeg synes i hvert fald 

Claus, at du har en pointe i din advarsel om, at vi har det grundlæggende princip, at medlemmer skal ikke 

gå ned i løn. Det kan vi klare på forskellige måder, og det har vi løst i andre sammenhænge, eksempelvis 

da vi i sin tid lavede vores honorarer om til tid, så havde vi jo sådan en overgangsordning, så man ikke gik 

ned i løn i en periode osv. Så vi skal nok være opmærksomme på den problemstilling, til gengæld så har vi 

ikke løsningen, altså vi har ikke her og nu den model, hvorefter vi kan omfordele de midler, men helt afgø-

rende er det, at vi får sikret midlerne, så længe de overhovedet er i systemet.  

Jeg tror, jeg nåede nogenlunde rundt. 

John Vagn Nielsen:  

Ja, inden Gordon kommer på, så har vi 2 forslag til omdeling. Det var dels det forslag, som Helen Søren-

sen var oppe og stille i forhold til organisationsområdet, og det hedder nr. 04, og så var det det forslag, 

som Vibeke Lynge stillede omkring punktet om at pille det med projekter ud. De forslag må gerne omde-

les, og så bliver det Gordon, værsgo. 

Gordon Ørskov Madsen: 

Ja, blot et par supplerende bemærkninger. Til Henrik Poulsen og co.: Jeg vil godt understrege, at vi er slet 

ikke uenige om målet. Det er vedtaget politik i Danmarks Lærerforening, at vi skal have aftalt og gjort 

noget ved grundlønnens forløb for de pågældende grupper m.m., ligesom det også er vedtaget politik sta-

digvæk, selv om vi ikke stiller krav på området, at vi vil hæve pensionsprocenten for den gruppe, der nu er 

ansat med pension, hvad er det nu de hedder? Overenskomstansatte, tak til dirigenterne. Der er mange ord 
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i hovedet. Og det har vi jo en vedtaget politik på, som vi forfølger, men vi har i hovedstyrelsen, eller i 

hvert fald et flertal i hovedstyrelsen, vurderet, at der hvor vi vil sætte ind, og der hvor vi vil bruge midler-

ne, det er på at sikre reallønnen. Så hovedstyrelsens forslag tager jo hånd om prioriteringerne, for det er jo 

åbenbart prioriteringerne, vi er uenige om. Vi tager hånd om prioriteringerne ved at vedtage C5 og sige, at 

det er det, der er det vigtigske for os, men vi har også i vores bemærkninger til kravene og på alle de TR-

møder, vi har holdt som optakt til medlemsdebatten, gjort opmærksom på, at kommer der penge i organi-

sationsforhandlingerne, bliver der penge afsat der, ja så er det de grupper, vi vil tilgodese. Hvis man vil ind 

og lave om på den prioritering og sætte de særlige gruppe op og fratage os mulighederne for at bruge alle 

pengene på reallønssikring, jamen så er det jo det, man skal stemme for i Henriks forslag, men det er altså 

ikke det, et flertal i hovedstyrelsen bakker op om. 

Til Morten, Ballerup, så vil jeg godt sige, at hvis du mener, at realløn er det absolut vigtigste, og vi skal 

sætte alle sejl til der, så har jeg lidt svært ved at forstå, hvorfor vi samtidig skal stemme for Henriks forslag, 

som jo tager penge væk fra realløn og bruger dem på de særlige grupper. Den fangede jeg simpelthen ikke 

lige. Jeg mener, vi er nød til at finde nye veje til indflydelse og aftaleret. Omkring projekterne, omkring 

efteruddannelsesprojektet, kravet om efteruddannelse, jamen så vil jeg da gerne finde nye veje, hvor vi får 

aftaleret. Jeg vil da gerne have aftaleret på efteruddannelse, jeg vil gerne have sikret en ressource til efter-

uddannelse og have aftaleret på den. Det er jo en af vejene, vi kan gå. Det er ikke en, vi får opfyldt lige 

med det samme, skulle jeg hilse og sige, men det er da et mål, vi skal sætte os, så vi på langt sigt får lagt 

vores klamme hånd på efteruddannelsesressourcerne, før de forsvinder væk fra os. Så vil jeg til sidst lige 

komme med en bemærkning til Ane, du er lidt selv ude om det med pindsvinene: Prøv at tage en tur på de 

danske landeveje, så vil man opdage, at der ligger flade pindsvin, fordi de er blevet kørt over, det er der en 

grund til, fordi de kun har én strategi, så bliver man kørt over. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen:  

Ja tak. Så er det Morten Refskov, og derefter Anders Liltorp. 

Morten Refskov: 

For lige at starte med det med de her projekter i forhold til OK, jeg er lidt ked af, at jeg næsten hørte det 

som om, at vi skal gøre noget nyt, bare for at gøre noget nyt. Det skulle jo helst være, at vi gør noget nyt, 

fordi vi mener, det gør en positiv forskel, og det tror jeg faktisk ikke, at de her projekter gør. Det kan godt 

være, de forpligter os som Danmarks Lærerforening til at gå ud i kommunerne og arbejde for det, jeg sy-

nes bare, at jeg gang på gang møder en kommune, som hverken har hørt om det, eller i øvrigt er specielt 

interesseret i at arbejde med nogle af de projekter, som man måske er blevet enige om centralt. Så jeg tror 

faktisk ikke, det gør den store forskel, og jeg tænker også, hvorfor skal det være en del af OK. Kunne man 

ikke blive enige om initiativer, projekter frakoblet OK-forhandlingerne. Jeg vil stadigvæk fastholde, at jeg 

synes, at de ikke skal være en del af de OK-krav, vi stiller til OK13. Måske man skulle prøve, i stedet for at 

søsætte projekter, prøve at kigge på nogle af de steder, hvor vi faktisk har noget at arbejde med. Det kunne 

være folkeskoleloven, som rask væk bliver trådt under fode i hvert fald i mange af de kommuner, som jeg 

er bekendt med, måske vi skulle være lidt mere på mærkerne der og prøve at arbejde for, at lov faktisk er 

lov. Det samme gør sig gældende i forhold til arbejdsmiljøloven.  

I forhold til det her med reguleringsordning kontra realløn, der er jeg meget enig Anders med din strategi 

om, at vi selvfølgelig skal gå efter at bevare reguleringsordningen. Jeg er meget med på, at på den lange 

bane, da er det en meget fornuftig måde at gribe tingene an på. Når jeg bliver sådan en lille smule bomba-
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stisk i mine udmeldinger, så er det nok fordi, jeg savner, at vi retorisk er lidt klare på, at vi også forventer, 

at vi kan sikre reallønnen, at det, synes vi, er en rimelig forventning at have. Der synes jeg, at vi bliver for 

defensive, og jeg synes, vi bliver underlagt for meget nogle generelle samfundstendenser om, at det går 

heller ikke særligt godt, og nu skal vi også passe på. Jeg tænker, det er ikke det, vi som fagforening skal slå 

os op på. At det så er det, der bliver resultatet, at vi ikke kan sikre reallønnen, det er så noget andet, men 

det er da ikke det budskab, vi skal sælge. 

Med hensyn til kommunikationsstrategien, så mener jeg også, at det er en rigtig, rigtig vanskelig opgave, 

men jeg tænker, prøver vi måske nogen gange at forklare for meget om vores arbejdstid, er der nogen sin-

de nogen, der vil forstå arbejdstid, andre end lærere. Skal vi måske i virkeligheden prøve – jeg har ikke 

sådan de vises sten til, hvordan og hvorledes – men prøve at tale os lidt uden om at forholde os til, hvor 

mange lektioner, det er en lærer underviser, hvor meget mere eller mindre osv., fordi det bliver nogle tal, 

som vi jo alle sammen er opmærksommen på, at den almindelige ikke kan forstå noget som helst af, og det 

bliver altid reduceret til, at lærere jo ikke arbejder 37 timer om ugen, og de i øvrigt holder ferie hele tiden, 

og det kan vi jo ikke bruge til det helt store.  

Jeg tænker i forhold til det her med specialundervisningsområdet, jeg kunne rigtig godt tænke mig en dra-

stisk omlægning af det. Jeg synes, der er al mulig god grund, til at man som specialundervisningslærer har 

en anden arbejdstid, end man måske har som almen lærer, men jeg kan ikke se, at der skal være forskel på 

lønnen. Jeg kan ikke se, at man skulle være bedre lønnet, fordi man er specialundervisningslærer, end man 

er som almen skolelærer. Jeg ved godt, at der er historik i det her, men jeg vil bare tale for, at jeg synes, at 

man skal arbejde lønpolitisk på at udjævne de forskelle, som der må være.  

Klapsalver 

John Vagn Nielsen: Så er det Anders Liltorp. 

Anders Liltorp: 

Tusind tak, ja de er jo ikke så høje, der her mikrofoner, så.. Jeg bryder mig om, at vil til en sådan en over-

enskomstkongres er forberedt, jeg ved så ikke helt, hvad jeg skal lægger i det her med, at vi har fået uddelt 

førstehjælpskasser, om det tegner noget i forhold til, hvordan overenskomsten så bliver. Nej, nu var Mor-

ten selv inde på det, vi skal skære ind til benet, og det synes jeg faktisk også vores formand, Anders Bon-

do, har kørt hele vejen igennem. Jeg er ikke nødvendigvis selv sikker på alle de her bullets, der er under 

vores forskellige punkter løn og pension, den er fin. Kvalitet i undervisningen, jeg bryder mig ikke om 

sætninger, der minder om, at vi selv siger, at vi ikke er gode nok til det, vi skal, og det her med bedre fysi-

ske rammer, ja, men hvis det kan rykke noget, så tror jeg, det betaler sig, og så var jeg forbi en fællestil-

lidsmand fra FOA for ikke så lang tid siden, og der fik jeg lov til at tage denne her med. Nu Sofie Lassen-

Kahlke desværre ikke kommet i dag, men der står altså den danske model her på.  

Det er den danske model. Jeg tror, det er det, vi skal have for øje, fordi den danske model går ud på, at vi 

sammen med vores part kan løse de udfordringer, vi står overfor. Og ja, det er rigtigt, rammen er ikke 

særlig stor, men hvis vi ikke kan komme ud på den anden side af vores OK-forhandlinger som et rigtigt 

godt eksempel på, hvorfor vi som den ene part blandt arbejdsmarkedets parter er sat til at understøtte den 

danske model, så får vi et endnu større problem. Så jeg tror på, at det, der er allervigtigst nu her, det kan 

godt være, at der er en masse rigtige ting i det, der bliver sagt, det er, at vi skal holde en ting for øje, det er, 

at vi skal altså kunne byde ind med konkrete løsninger på de udfordringer, vi står på, så er jeg helt med på, 

at vi kan diskutere en hel masse om alle de her bullets, de er med, men når vi går her fra kongressen i dag, 

så skal vi altså være helt sikre på, hvad det er, vi gør, og at det vi vælger at gøre, det understøtter den dan-
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ske model, netop at vi finder nogle løsninger i fællesskab, for ellers så kan vi ikke forklare folk, som ikke 

forstår lærernes arbejdstid, hvorfor vi ikke kan finde løsningerne, tak. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen: Vibeke Lynge 

Vibeke Lynge: 

Ja, nu har I så fået mit forslag på tryk, og jeg har brug for at kommentere det lidt, for som I kan se, så be-

der jeg ikke om, at efteruddannelse udgår, Gordon, for jeg går netop ind for efteruddannelse som et OK-

krav, det har jeg faktisk gjort i mange år, så det er der sådan set ikke noget nyt i, og ingen forandring over-

hovedet. Jeg synes simpelthen, vi bør få gaflet noget mere efteruddannelse til os af den vej. Om så vi kan 

få det ind, uden at det koster penge, det skal vi jo, fordi de her krav her ned under koster ingenting, så det 

står der ikke, og så står der det der med de fysiske rammer på skolen heller ikke, som noget der udgår, det 

var mest fordi, jeg tænkte, der er også grænser for, hvor negativ jeg skal være, for reelt så mener jeg, at ved 

at vi kræver fysiske rammer forbedret på skolerne, så lægger vi reelt også op til, jamen så lav bare noget, at 

vi skal være der hele tiden-agtigt, men så skidt da pyt, vi kan da altid bruge de bedre fysiske rammer, for 

der står jo ikke kun, at det skal være lærerarbejdspladser, og klasseværelserne trænger ved gud også til no-

get, men jeg synes egentlig talt ikke, at det er et OK-krav, men hvis der er nogen, der stiller det forslag, at 

det skal på, så skal jeg nok stemme for det, men det her var bare for ikke at være for negativ. 

John Vagn Nielsen: Vibeke, inden du går ned, så skal jeg lige spørge dig om ting. Helen Sørensen 

Helen Sørensen: 

Jeg kan jo godt høre, at vi har jo faktisk ét, måske to dilemmaer, det ene er, at hvis vi skal gå efter realløn-

nen fuldt ud, så skal vi i og for sig ingen svinkeærinder have i vores krav, og så skal vi ikke stille krav om 

særlige grupper, eller i øvrigt krav om et eller andet, vi kunne håndtere med økonomi. Men de særlige 

grupper, de der 4, som Henrik m.fl. nævner, dem skal vi klare via de lokale lønforhandlinger, som er gået i 

stå, så vi har egentligt et ægte dilemma her, synes jeg. Jeg vil selvfølgelig tage ad notam, at du siger, Anders, 

at du er opmærksom på, eller i hvert fald vil søge at få sparket gang i det, eller hvad det nu kan være, men 

jeg synes også, at vi er nød til at lade være med at køre strudsepolitik omkring den lokale løndannelse. Jeg 

siger ikke, at vi skal bruge nogle af lønmidlerne til at udbygge det med en forlodsfinansiering, men jeg vil 

altså rigtig gerne have, at vi også har nogle handlemuligheder lokalt, og de skal jo så bruges til børnehave-

klasseledere i protokollat 2, til tale- hørerlærere, tror jeg det er, og så konsulenter og ikke mindst PB’ere. 

Der har vi jo i det hele taget nok at gøre med bare at bevise, at de er vores, og ikke Økonomaforeningens.  

John Vagn Nielsen: Ja tak, Jeppe Dehli. Helen trak sit forslag, sådan forstod jeg det. Jeppe Dehli, værsgo. 

Jeppe Dehli: 

Det var satans, for det stod jeg så lige og hørte ikke rigtig, vel Helen, for jeg kommer egentlig for at bakke 

dit forslag op, og jeg har lige lovet, at jeg ikke skulle være sjov, men det gør jeg på den måde, at Helen 

nævner udfordringen på det kommunale område, jeg vil sige, at det er trefold, og måske endda mere på det 

regionale område. Vi har en kæmpe udfordring på at sikre de her lønmidler på det regionale område, hvor 

vi er en ekstrem lille gruppe, Du siger det selv, Anders, vi er en lille spiller her, men jeg vil alligevel nævne, 

at man forpligter sig også til at forsøge at sikre de midler på det regionale område, som vi i den grad har så 

supersvært ved at finde lokalt, fordi vi er en lille spiller, så men nu har jeg forslaget, og det har Helen lige 

trukket, men jeg lægger det sgu alligevel her, så kommer det til omdeling. 
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John Vagn Nielsen: 

Ja, nu er det jo sådan, at med hensyn til tiden og sådan noget, så tror jeg ikke, vi vil trykke og omdele det 

forslag, men du har afleveret det, og det er formelt indgået, så ikke nogen tvivl om det, så du får også en 

kommentar om lidt, men altså Helen har fortsat trukket sit forslag. Anette Juhl, værsgo. 

Anette Juhl: 

Ja, nu står jeg som privatskole ansat lærer og vil derfor meget gerne have, at de der ændringsforslag, som 

Vibeke nu har været oppe og fortælle lidt om, at de også kommer til at gælde for C2 og C3, dvs. på det 

regionale og det statslige område. Derudover, er jeg ikke, jeg vil gerne være meget, meget negativ, så tager 

også den der efteruddannelse med, når jeg nu skriver mit ændringsforslag om lidt, og jeg tager også denne 

her med, at vi skal have forbedret fysiske rammer for at kunne løse vores opgaver. Når vi sidder og for-

handler løn ude på de private skoler, så er en ret stor del af vores løn lokalløn, og det betyder altså, at vi 

sidder og skal prioritere, skal vi have nye borde og stole, eller skal lærerne have den løn, de faktisk har 

fortjent. Så derfor har vi ikke plads til også, at vi anerkender, altså at Danmarks Lærerforening anderken-

der, at vi også skal være en del af, at vi skal betale de fysiske rammer, fordi det kommer vi faktisk til. Det 

kan godt være, det ikke bliver noget på rammen, men det bliver på de lokale lønforhandlinger, at vi kom-

mer til at slås om de her penge. Så derfor stiller jeg det ændringsforslag. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen:  

Annette, vi vil godt have dit ændringsforslag her ovre. Det får jeg lige om lidt. Er der flere fra salen, der 

ønsker ordet nu? Så repeterer jeg lige i forhold til de ting vi skal tage stilling til om lidt, altså Henrik Poul-

sens forslag nr. 03, det ligger der stadigvæk. Helen Sørensens forslag nr. 04, det eksisterer ikke mere, til 

gengæld har vi så fået et fuldstændig enslydende forslag, der drejer sig om det regionale område, så det vil 

altså indgå i debatten og i afstemningen, hvis det lever stadigvæk om lidt, og så har vi forslag nr. 05 fra 

Vibeke Lynge, og dels var Annette Juhl oppe og sige, det skulle også gælde C2 og C3, men jeg forstod det 

sådan, at der var nogle flere pinde, som Annette gerne ville have pillet ud, dem får jeg nu. Og så skal jeg 

høre, om der er nogle kommentarer fra formanden, det tror jeg der er, ja værsgo Anders. 

Anders Bondo Christensen: 

Ja. Morten, jeg er helt enig, vi skal være opmærksomme på, den attitude vi har, når vi står og diskuterer 

strategi og vilkår og sådan noget her, så er det ikke det signal, vi skal sende udadtil. Ja, det vil jeg godt give 

tilsagn om, at det skal vi prøve at være opmærksomme på, for selvfølgelig skal vi lade være med at tale 

tingene unødigt ned, det er jeg fuldstændig enig i. 

Den der med at undgå talkrigen, det er jeg sådan set også enig i, men det er svært, fordi vi jo altid bliver 

mødt med de der primitive tal. Vi er meget opmærksomme på det, jeg kan fortælle, at i går kom der et 

Education at a Glance, det blev stort set ikke omtalt, det er de her OECD sammenligninger af undervis-

ningstiden, men vi laver jo altså et beredskab, som skal forklare, hvorfor danske lærere underviser 650 

timer, og hollandske lærere 800 timer, det er så fordi, de har frikvarterne med i Holland og sådan noget, 

for vi bliver nød til at kunne gå ind i de der tal, altså ellers så har vi også svært ved at komme ind, men du 

har helt ret, Der, hvor jeg faktisk synes, det er lykkes lidt med tallene, det er det her med at kunne doku-

mentere, at en lærer har under 2 min. pr. elev pr. lektion til at forberede undervisningen. Der kan jeg i 

hvert fald se, både på journalisten fra Kristelig Dagblad og fra Politiken, som jeg havde inde som den sid-

ste, at det blev de alligevel lidt overraskede over, når de samtidig læser folkeskoleloven, hvad krav der 
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egentlig er til vores forberedelse og efterbehandling. Så vi skal på en eller anden måde også, ikke forsinke 

som vores gamle kommunikationschef Allan sagde, men forenkle budskaberne, og det er en udfordring. 

Vi får snart en ny kommunikationschef, så får vi forhåbentligt lidt hjælp igen på den front.  

Anders, jeg er helt enig, den danske model den er truet, den er truet af rigtig mange årssager, jeg vil vende 

tilbage til det, når vi kommer til punktet omkring samfundsøkonomien. Jeg så med meget stor fornøjelse 

Deadline den anden aften. Det var den dag, hvor tallene fra World Economic Forum fortalte, at den dan-

ske konkurrenceevne var raslet ned, og så sidder den danske repræsentant i den der vurderingskomite og 

fortæller, jamen det er, fordi Danmark ikke forstår at udnytte de styrkesider, man har i Danmark. Og så 

sidder hun faktisk og fortæller, at den danske model er en hel unik styrkeside, og jeg er så i øvrigt fuld-

stændig enig med hende, ikke bare fordi vi har en fagpolitisk interesse i det, men jeg er helt overbevist om, 

at det er en styrkeside, og derfor skal vi, som du siger, komme til at fremstå, som om vi har noget at byde 

på ved at bruge den danske model til at løse de udfordringer, vi får, fordi det er hele den danske models 

berettigelse, at vi kan levere den vare som fagbevægelse.  

Helen, du trækker forslaget, jeg vil bede Jeppe om at gøre det samme, og så vil jeg selvfølgelig sige, at det 

her gælder naturligvis også det regionale område. Nu sidder en hel del repræsentanter for LC her nede på 

forreste række, så de hører også, hvad det er, jeg giver af tilsagn, også i forhold til det regionale område, og 

jeg er helt med, rent faktisk italesætter de regionale repræsentanter meget, at de vil ny løn, og jeg tror, at 

når de tænker ny løn, så tænker de meget på sygehusene, og ikke på vores små områder, men jeg vil i hvert 

fald bruge det her til at prøve at sige, at det er hele det regionale arbejdsmarked, der skal brug ny løn, så jeg 

vil give samme tilsagn, som jeg gav Helen omkring det kommunale område, det gælder selvfølgelig også 

det regionale område.  

Jeg skal ikke blande mig i, om Vibekes forslag dækker alle 3 områder, men det kunne jeg forestille mig, at 

det gør, sådan hørte jeg nærmest Vibeke fremsætte det. Det er rigtigt, at der jo forbudne kar, når vi snak-

ker økonomi, det er der på privatskoler, det er der på folkeskoler, det er der overalt i den offentlige sektor. 

Jeg tror bare vi skal passe på, at vi ikke kommer i den situation, at vi ikke tør stille krav om, at vi har nogle 

ordentlige vilkår at arbejde under, fordi det truer vores lønudvikling. Det var bl.a. en af grundene til, at jeg 

er varm, varm tilhænger af en reguleringsordning, især i den situation, vi står i nu. Så sikrer vi altså en løn-

udvikling gennem en reguleringsordning, derfor har jeg det også meget godt med, at der ikke bliver afsat 

midler til lokale forhandlinger, fordi det er dem, der vil komme i spil i forhold til de prioriteringer, der sker 

derude.  

Jeg forstår dit synspunkt, Annette, men jeg synes bare, vi kan nemt komme til at afmontere os selv, hvis vi 

har den tankegang, for hvornår skal vi så stille krav om, at vi får en ordentlig efteruddannelse osv., så bli-

ver vi nød til at renoncere på det i alle sammenhænge. Det vil være sådan, nu venter vi lige på de sidste 

kommentarer, jeg skal høre, om Jeppe opretholder sit forslag, fordi vi faktisk i hovedstyrelsen forholdt os 

til de ting, der ligger, på nær til Jeppes forslag, så det vil jeg lige vende tilbage til. 

Jeppe siger, at det er fint med tilsagnet. 

John Vagn Nielsen:  

Ja, jeg lyttede sådan, at med det tilsagn, der blev givet her på det regionale område, så er Jeppe Dehlis for-

slag, som jo altså ikke er set endnu, det er dermed trukket.  

Så skal jeg lige, hvad hedder det, vi har jo dels forslag stadigvæk, se så fik vi et forslag fra Annette Juhl, 

som var en udvidelse af det, der skulle tages ud i forhold til projekter osv. Jeg skal lige, fordi Annette Juhl 
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formulerer det sådan, at det er det regionale og det statslige område, men Annette, det er vel sådan, at dit 

forslag også gælder det kommunale område, er det ikke korrekt. Jo, jo, så det er altså det hele, godt. Og det 

er jo mere vidtgående end det forslag, som er stillet af Vibeke Lynge. Jeg skal høre Vibeke, har du på det 

grundlag stadigvæk dit forslag – er det stadigvæk stillet. Det er det stadigvæk, godt nok. 

Ja, så skal jeg prøve at se, om jeg kan guide jer igennem denne her afstemning sådan stille og roligt. Se, vi 

starter med lige at orienterer hinanden om, hvem der ikke kan stemme til de her forslag. Det er sådan i 

henhold til vedtægternes § 21, stk. 3, at de medlemmer, de delegerede, der er fra fraktion 3, der er medlem 

af skolelederforeningen, og dem der er fra IMAK, og dem der er fra fraktion 5, de har ikke nogen stem-

meret i forhold til foreningens aftaleret, og det er altså den gruppe forslag, som vi skal stemme om nu. Når 

vi når frem til det om konflikt, som vi tager lidt senere, så kan I godt stemme til det. Og hvad angår pensi-

onisterne, dem i fraktion 4, så er det sådan, at fraktion 4 må gerne stemme om det forslag, der vedrører 

statens område, men de andre forslag, der er det altså på samme måde, så at fraktion 4 ikke kan stemme.  

Godt, er der spørgsmål til det? Det er der ikke. 

Så i forhold til teknikken omkring afstemningen, der er det sådan, at I har jo en vejledning liggende foran 

jer, og I har også en lille stemmeboks, hvis jeg må kalde den det, og der kan I altså se, når I skal til at 

stemme om lidt, så er det sådan, at hvis I stemmer for et forslag, så skal i trykke ”2”, hvis I stemmer imod 

det – nå, var I vågne? Altså hvis I stemmer for et forslag, så skal i trykke ”1”, hvis I stemmer imod det, så 

skal I trykke ”3”, der er lige den der finte, så ”1” er for, ”2” er at undlade, og ”3” er at stemme imod. Og I 

skal blive siddende på jeres plads under afstemningerne, og I må i øvrigt ikke stemme for andre, som der 

også står her på min spiseseddel. Det er sådan, at hvis I gør det, hvad I selvfølgelig ikke gør, så vil vi kunne 

se det heroppe på tavlen, fordi vi kan se, hvor der stemmes fra.  

Selve afstemningsproceduren, som jeg også gentager om lidt, den går ud på, at jeg siger, at vi gør klar til at 

stemme, og når jeg så siger: ”der kan stemmes”, så er det dels for at fortælle teknikken, at nu er vi klar til at 

stemme, og så må I stemme, og så kommer der til at gå et lille stykke tid, og så siger jeg, ”så er afstemnin-

gen slut”, og så virker jeres bokse ikke længere, og så går der igen et lille stykke tid, og så kan I se resultatet 

heroppe på bagtæppet, og så skal jeg nok også lige læse det op for jer. 

Så tager vi forslagene. Formanden skal lige sige noget om et øjeblik, inden vi tager selve afstemningen, 

altså hvis vi tager forslag nr. C1, så er det jo sådan, at vi skal jo have vedtaget et sæt aftalekrav, så der 

kommer ikke en aftale til sidst om de krav, der ligesom er tilbage. Så det vi skal stemme om som det før-

ste, når vi nu skal stemme om lidt, så skal vi stemme om Henrik Poulsens forslag, altså skal de formulerin-

ger, der står i nr. 03, skal de sættes ind i hhv. C1 og C2? Når vi så har gjort det, så stemmer vi om Anette 

Juhls forslag, og Anette Juhl foreslår, det har vi ikke fået omdelt, men Annette Juhl foreslår, at de 3 pinde, 

der står under Kvalitet i undervisningen, og de 2 pinde, der står under Forbedret arbejdsmiljø, de skal udgå 

af kravene, så det alene kommer til at omhandle, det der står om løn, pension og ansættelse og det sidste 

omkring ungdomsuddannelsen, og vi hørte jo igen, at det gjaldt både C1, C2 og C3.  

Hvis Anette Juhls forslag bliver forkastet, så skal vi derefter stemme om Vibeke Lynges forslag, som er et 

lidt mindre forslag, det har I fået uddelt, der kan I se, at der er det altså 3 pinde, som Vibeke Lynge fore-

slår, bliver pillet ud, og derefter så kan vi se, hvordan C2 og C3 har det, og så har vi så forslag C5, vi skal 

stemme om, og også det der hedder 02.  

Men inden vi går i gang med afstemningen, så får formanden lige ordet.  

Anders Bondo Christensen: 
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Ja tak. Når jeg før kunne sige, at hovedstyrelsen har forholdt sig til de foreliggende ændringsforslag, så 

skyldes det selvfølgelig, at det har også været en del af hovedstyrelsens debat, vi har drøftet de temaer her. 

=3, forslaget fra Henrik Poulsen, det siger sig selv, at der er et mindretal i hovedstyrelsen, som støtter det 

forslag, for det er hovedstyrelsen, der har fremsat det. Hovedstyrelsen anbefaler, at vi stemmer nej til Hen-

riks forslag, og jeg vil gerne understrege, at vi er enige i, at vi har en udfordring i forhold til de her grupper. 

I vores krav, altså hovedstyrelsens krav, ligger der, at hvis der er midler, der skal forhandles ved OK-

forhandlingerne, der ikke kan bruges til generelle lønstigninger, så er det de her grupper, der skal tilgode-

ses. Så det er ikke fordi, vi er uenige i, at vi har en problemstilling, dette er lidt vigtig for mig at understre-

ge. I forhold til Vibekes forslag og Annettes, som jo er to udlægninger af samme tema, så vil hovedstyrel-

sen anbefale, at I også stemmer de forslag ned, og jeg vil varmt anbefale, at vi prøver at udfordre vores 

arbejdsgivere på en ny måde. De udfordrer os konstant i forhold til aftaleret, i forhold til medindflydelse, 

jeg synes, vi har brug for at udfordre dem i forhold til det at tage et politisk ansvar for vores muligheder 

for at løse den opgave, som vi har. Jeg har sagt det, jeg tror ikke, at de her projekter fra dag til dag ændrer 

verdenen, men det er altså et eksempel på, at vi som fagbevægelse prøver og se, om vi også via overens-

komsterne kan vinde nyt land.  

Jeg tror, der var Morten, der var inde på det på et tidspunkt, jamen hvorfor laver vi ikke bare de projekter 

uden for OK-forhandlingerne. Det helt afgørende er jo, at det som Morten også er inde på, at vi oplever 

tit, at man tager det ikke alvorligt, når der sker et eller andet ude i kommunerne. Den eneste måde, vi kan 

forpligte kommunerne på, det er ved at aftalebasere det. Så har vi faktisk noget at komme efter kommu-

nerne med, fordi deres organisation har skrevet under på, at det projekt, det er man forpligtet af. Og det er 

det, der er det nye i det her, og jeg vil varmt anbefale, at vi forsøger den vej uden nogen som helst garanti 

for, at vi kommer igennem med det, for jeg tror, at KL og de øvrige vil være særdeles skeptiske, men jeg 

synes, de skal udfordres, og jeg kan fortælle jer, at en række andre organisationer tænker i nøjagtig de 

samme baner, BUPL, FOA, SN osv. er i gang med at tænke sådanne projekter for at prøve at udfordre 

arbejdsgiverne på en ny måde.  

Så på hovedstyrelsens vegne så skal jeg så anbefale, at ændringsforslagene stemmes ned.  

John Vagn Nielsen:  

Ja, så skulle vi være klar til afstemningen. Og igen altså ”1” hvis man stemmer for, ”2” hvis man undlader, 

og ”3” hvis man stemmer imod. Og det første, vi skal stemme om, det er forslaget nr. 03 fra Henrik Poul-

sen, og som jeg sagde, så var der altså nogle grupper, der ikke kunne deltage her, det var fraktion 3, der er 

medlem af skolelederforeningen, det er IMAK, og det er fraktion 5 og det er faktion 4. 

Så I gør klar til afstemning om forslag nr. 03. Der kan stemmes. 

Afstemningen er slut. Meget spændende, ikke? Ja, I kan se, at der er 31, der stemte for og 116, der stemte 

imod, og 2 der undlader, så forslaget er forkastet. Der er heller ikke (?? 1.56.27) ja, der mangler jo altså, ja 

ved I hvad, vi er nød at prøve at lave en omafstemning, jeg ved ikke, om det er fordi, der ikke er trykket 

hårdt nok, eller hvad det er, men vi må køre en gang til, men der er godt nok et stykke vej, ikke? Undskyld 

til forslagsstilleren. Altså forslag 03 fra Henrik Poulsen, og ”1” hvis man stemmer for, ”2” hvis man und-

lader, og ”3” hvis man stemmer imod. Der kan stemmes. Ja, det er sådan, at den skal lyse grønt, når jeres 

stemme er registreret, så tryk ordentligt på knappen. Er der kage i det? Der er kage i det. 

Ved I hvad, fra nu af så tager vi det på den gammeldags facon, så vil vi teste lidt på det her, hvis I føler jer 

utrygge ved det. 
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Og så ser vi om jeg kan se resultatet af det her, altså forslag 03, ændringsforslaget fra Henrik Poulsen, 

hvem stemmer for forslaget? Ja, tak, må jeg se, hvem der stemmer imod forslaget? Ja tak, hvem stemmer 

hverken for eller imod forslaget? Forslaget er forkastet. 

Det næste, vi skal stemme om, det er forslaget fra Annette Juhl, som I ikke har fået omdelt, men det det 

altså drejer sig om, det er, at de 3 pinde, der står under Kvalitet i undervisningen, og de 2 pinde, der står 

under Forbedret arbejdsmiljø, de tages ud af forslagene, og det gælder både C1, C2 og C3. Jeg ved gerne 

se, hvem der stemmer for forslaget fra Annette Juhl. Ja tak, hvem stemmer imod forslaget? Ja tak, hvem 

stemmer hverken for eller imod forslaget? Ja tak, forslaget er forkastet. 

Så skal vi stemme om det forslag, der er kommet fra Vibeke Lynge, og det drejer sig om – det gælder også 

alle C1, C2 og C3, I har fået det uddelt, og det er 2 af pindene under Kvalitet i undervisningen og 1 under 

Forbedret arbejdsmiljø. Jeg vil gerne se, hvem der kan støtte forslag nr. 05. Ja tak, hvem stemmer imod? Ja 

tak, hvem tilkendegiver, at de hverken stemmer for eller imod? Ja tak, forslaget er forkastet. 

Så er vi i den situation, at vi har vedtaget det forslag, som er uddelt som forslag C1, og det er vedtaget i 

den formulering, der er foreslået af hovedstyrelsen, altså side 2 i forslag C1. Og hermed foreligger der ikke 

nogen ændringsforslag under C2, så det vil sige, at vi også har vedtaget det forslag, der er i C2, altså det på 

de regionale område. Der er heller ikke nogen ændringsforslag til C3, som er det statslige område, så der 

har vi også vedtaget det forslag, der er på side 2.  

Derefter har vi forslag C5, som er forslaget om prioritering, og det skal vi nu stemme om. Jeg vil gerne se, 

hvem der kan stemme for forslaget. Ja tak, hvem stemmer imod forslaget? Det er der ingen, der gør. Er 

der nogen, der ønsker at tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod forslaget. Var der en, der gjor-

de det? Hverken stemte for eller imod? Var der det? Det var der. Forslaget er vedtaget. 

Så har vi forslag nr. 02, det er det, der har erstattet forslag C6, og det var altså det, hvor der var kommet en 

tilføjelse ind omkring børnehaveklasseledere ansat på protokollat nr. 2. Vi stemmer om forslaget nr. 02. 

Jeg vil gerne se, hvem der stemmer for forslaget. Ja tak, hvem stemmer imod forslaget? Hvem ønsker at 

tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod forslaget? Forslaget er vedtaget. 

Så er vi igennem den gruppe, og inden I får en pause, som I sikkert trænger til, så skal vi behandle forslag 

C7, som er spørgsmålet om konfliktberedskab, Per Sand, værsgo. 

Per Sand: 

Ja tak, nu har vi så nogle opstillede krav, og så skal vi ud og slås, og vi skal i lighed med tidligere år be-

handle et forslag om konfliktberedskab. I har fået det her forslag ud, og det er rigtigt, som John Vagn sag-

de, at det er C7, og sammen med C7 der hører sådan set også et baggrundsmateriale, nemlig solidariske 

krav under konflikt, det er bilag C7.1, og dem, der har været med før, de kender dem jo sådan set, fordi de 

stammer tilbage fra noget, vi har vedtaget i oktober 1999, der har godt nok været forelagt hovedstyrelsen 

og senest her i maj måned, og der har vi så også sagt, at det er faktisk også dem, vi går efter ved OK13, så 

de har altså været oppe af mølposen siden da. Forslaget til kongresvedtagelse, det indeholder principper 

for udarbejdelse af konfliktberedskabet, det indeholder også en bemyndigelse til hovedstyrelsen til at udta-

ge konfliktstederne, og vi skal også bruge dem til at afgive konfliktvarsel i henhold til de bestemmeler, der 

er fastsat i hovedaftalen. Forslaget er som tidligere også identisk med OK11, og sammen med  - det var i 

hvert fald det vi iagttog, at det fungerede ganske udmærket, da vi havde en konflikt på SOSU-området i 

2007, så de er sådan set også afprøvet i en konfliktsituation.  
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I praksis er det sådan, at dele af konfliktberedskabet faktisk koordineres over i lærernes centrale organisa-

tion i samarbejde med de øvrige organisationer. Det gælder selvfølgelig også principperne om udtagelse af 

konfliktsteder samt udarbejdelse af fælles LC konfliktvejledning, så det vil komme efterfølgende.  

Hovedstyrelsen, de besluttede i maj måned, at konfliktstøtten, hvis vi havner en sådan situation, at det 

faktisk fortsat skal udgøre fuld dækning, men i tiden der er gået fra maj måned og så frem til nu, der har 

KL faktisk sådan spidset lidt til og skærpet tonen, og i dag står vi i en situation, hvor 47.000 overens-

komstansatte kan blive kastet ud i en lockout på én gang. Vi ved godt, at en konflikt, den koster. Hvis 

47.000 havner i en lockout situation, så vil det give et ret kraftigt indhug på den særlige konto, og antallet 

af dage, hvor vi kan være i konflikt på, det vil blive ret stærk begrænset. Vi har snakket om i hovedstyrel-

sen, at vi må løbende tage bestik af denne her situation, og at vi vil prøve at kigge på nogle forskellige mo-

deller, som selvfølgelig vil bygge på nogle solidariske måder, eller bygge en eller anden model solidarisk op, 

så vi kan bidrage til en effektiv konflikt. Det er sådan, at den eneste sikre vinder, der vil være i et ordentligt 

dræn i særlig fond, det er faktisk skattevæsenet. Konfliktstøtten, den er skattepligtig, men det kontingent, 

som vi efterfølgende skal indbetale for at fylde kassen op, ja det har vi jo frataget fradragsretten på, så det 

kan vi ikke rigtig gøre brug af. Hvis vi nu, og jeg siger ikke, at vi gør det, men hvis vi nu i hovedstyrelsen 

finder på at beslutte at nedsætte dækningsgraden i konfliktstøtten, så vil vi selvfølgelig informere om det 

lynhurtigt, fordi det er utroligt vigtigt for os, at både I, men ikke mindst dem, der bliver konfliktberørte, 

kender til de konditioner, hvorefter konflikten den kører.  

Hvis konfliktstøtten evt. nedsættes, så vil det jo være nærliggende, at tjenestemandsgruppen, eller dem der 

ikke er udtaget til konflikt, de straks efter konfliktens start begynder at indbetale noget konfliktkontingent, 

på den måde, så vil vi forhåbentlig kunne opstille en eller anden model, hvor alle medlemmer på solidarisk 

vis kommer til at bidrage til konflikten, eller til at få løs problemstillingen omkring det. 

Der er som sagt jo nogle tegn på, at arbejdsgiverne de kører lidt efter lockout modellen, og da er det jo så 

sådan, at vi har drøftet det, og vi vil først tage en beslutning om evt. størrelse af konfliktstøtten, når kon-

flikten er brudt ud, eller vi kan se, hvilket omfang eller hvor store udgifterne vil blive og selvfølgelig også 

sat i relation til, hvor lang en overenskomstperiode, vi ryger ind i.  

Så lige lidt noget andet. Ved OK11, der fik foreningen i forbindelse med frit lejde perioden utroligt mange 

ansøgninger om fritagelse for karens, og takket være jer, kredsenes og tillidsrepræsentanternes store ind-

sats, så fik vi faktisk 800 nye medlemmer i den periode i forhold til den tilsvarende periode målt op året 

forinden. I har selv nogen af jer været med til at nedsætte karensperioden til et år, og derfor er det ikke 

vores hensigt, at der bliver lavet en ny frit lejde periode i den her forbindelse, men jer der kender vedtæg-

ter, I ved, at der jo selvfølgelig fortsat mulighed for at søge om dispensation for karensbestemmelserne, så 

man kan måske blive samlet op, hvis det er sådan. Men altså, der er en klar intention omkring det her, hvis 

vi foretaget nogle ændringer, at vi orienterer medlemmerne i rigtig god tid, sådan at de er klar over, hvad 

det er for nogle vilkår, der gælder i forbindelse med konflikten. Og jeg vil ikke stå og læse det forslag op, 

det er der jo heldigvis ikke tradition for længere, men bare henvise til kongresvedtagelsen C7. 

John Vagn Nielsen:  

Tak til Per. Jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker ordet til forslaget. Det er der ikke. Så er vi klar til at 

stemme om forslaget C7. Jeg vil gerne se, hvem der stemmer for forslaget. Ja tak, I må gerne tage hænder-

ne ned alle sammen. Er der nogen, der stemmer imod? Nogen der ønsker at tilkendegive, at de hverken 

stemmer for eller imod? Ja tak Forslaget er vedtaget. 
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Klokken er nu et par minutter i 16 på mit ur her. Vi starter igen, når klokken er 16.20, så går vi i gang med 

det punkt om samfund. Jeg vil også gerne sige til jer, at der står i tidsplanen, at vi muligvis skulle have af-

tensmøde. Det skal vi ikke have. Vi har besluttet også på basis af, hvor langt vi er nu, at vi holder ikke 

aftenmøde. Hvorvidt vi lige trækker den en ½ time der kl. 18.00, det vil vi tage stilling til, når vi når lidt 

længere frem, men altså ikke noget aftenmøde, så det kan I godt aflyse. 

Der er pause til 16.20. 
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Den 12. september 2012 – kl. 16.20 - 18.00 

 

4. Samfundsøkonomien - konsekvenser for velfærdssamfund og professionsudøvelse  

Helle Hjorth: 

Og vi fortsætter med dagsordenens pkt. 4, og mens de sidste lige finder deres pladser, så vil jeg sige til jer, 

at vi har forstået, at der skulle være nogle problemer med det trådløse net her i salen. Det er der tilsynela-

dende nogle af jer, der har gjort os opmærksomme på. Vi har fået oplyst, at det skyldes en enkelt compu-

ter, en enkelt pc’er her i salen, det er ikke til at vide, hvad det er for en, men der er åbenbart en enkelt 

pc’er, som lægger nettet ned indimellem. Det er ikke noget, vi gør noget ved, det er bare for at forklare jer, 

at hvis der nogle udfald en gang imellem, så er det tilsyneladende en computer, der er årsag til det. 

Således opløftet fortsætter vi med dagsordenens pkt. 4, som bærer overskriften: Samfundsøkonomien - 

konsekvenser for velfærdssamfund og professionsudøvelse, og der er blevet udsendt følgende materiale: 

Et baggrundsnotat, det er bilag B. Så er der hovedstyrelsens forslag til resolution om Kvalitet i undervis-

ningen, det er B1. B2: Hovedstyrelsens forslag til resolution under overskriften: Der er brug for hele ar-

bejdsstyrken. B3: Hovedstyrelsens forslag til resolution: Børn og voksne med særlige behov svigtes i 

kommuner. Omkring B3 skal jeg sige, at I alle har fået omdelt et ændringsforslag fra hovedstyrelsen, det 

hedder 01. Kun på netværket. Lige et øjeblik. Mens vi lige finder ud af, hvad der er sket med ændringsfor-

lag nr. 01 fra hovedstyrelsen, så kan jeg oplyse, at det sidste, der er blevet udsendt af materiale under dette 

dagsordenspunkt, det er et forslag fra Århus Lærerforening: Forslag til kongresresolution under overskrif-

ten: Visioner om uddannelse kuldsejler i kommunerne. 

Så holder vi indtil videre fast i det udsendte bilag B3, og så kommer der et ændringsforslag, det vender jeg 

tilbage til. Fra sekretariatet vil jeg gerne sige, at det ændringsforslag fra hovedstyrelsen, som bærer over-

skriften: Lærerne vil gerne - giv os muligheden, det må gerne omdeles, tak. Og så vil jeg gerne starte med 

at give ordet til formanden, og dernæst vil de enkelte udsendte forslag: B1, B2 og B3 blive fremlagt, og 

efter de enkelte fremlæggelser, så går vi over til en samlet debat og en afstemning efterfølgende, men først 

giver jeg ordet til formanden, og dernæst er det Dorte Lange.  

Anders Bondo Christensen: 

Vi valgte i hovedstyrelsen den overskrift: Samfundsøkonomien - konsekvenser for velfærdssamfund og 

professionsudøvelse. Med det signalerer vi selvfølgelig, at det her både handler om vores medlemmers 

muligheder for at lave et arbejde af høj kvalitet, men det handler jo også om, hvad er det for et velfærds-

samfund, vi ser foran os, og herunder hvordan er uddannelsessystemet baseret i fremtidens velfærdssam-

fund. Vi har taget nogle skridt i den retning i de seneste år. Vi har på forskellige måder engageret os i vel-

færdsdebatten. Vi har deltaget i et samarbejde, først med FOA og BUPL, senere med en bredere gruppe af 

organisationer. Det er noget, vi har gjort med åben pande og besluttet i fællesskab, at vi bliver nød til at 

engagere os også i den mere overordnede debat, hvis vi skal varetage undervisningsområdets og medlem-

mernes interesser.  

Det hænger i øvrigt også rigtig godt sammen med det, som EI’s daværende præsident, Thulas Nxesi, for 

en del år siden sagde til os, da han holdt tale på kongressen, hvor han siger: Uddannelse er så vigtigt, at 

debatten om, hvilken uddannelse vi vil have, handler i virkeligheden om, hvilket samfund vi vil have. Og 

derfor er der en meget stærk forbindelse. Tulas, han sagde også i sin tid, at det forpligter lærerne og lærer-

nes organisationer til aktivt at gå ind i den debat. Det synes jeg, vi har levet op til. Jeg synes, vi har forsøgt 
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at lade vores stemme høre, og derfor er det også vigtigt, at vi prøver nu at tage bestik af den situation, vi 

står i, og får nogen retning på, jamen hvordan ser vi mulighederne fremover. Og der vil jeg gerne sige, at 

det er 2-delt. Vi står over for nogle helt aktuelle udfordringer, der handler om angreb på arbejdstidsaftale, 

der handler om medlemmer, der mister deres dagpengeret, som handler om elendig økonomi ude i landets 

skoler. Det skal vi gøre noget ved. Det skal vi agere og reagere i forhold til, men samtidig bliver vi også 

nød til at have en diskussion om det langsigtede perspektiv. Hvad er det, vi ser, som er fremtiden på det 

danske samfund.  

Jeg vil allerede nu sige, vi er ikke et politisk parti, og vi skal aldrig nogensinde være et politisk parti eller 

knytte os til et politisk parti, men det betyder jo ikke, at vi, hvis vi skal påtage os vores ansvar for skolen 

og for medlemmernes interesser, at vi så ikke skal engagere os i de politiske diskussioner. Jeg vil sige, vi 

står midt i et vadested. Jeg brugte tidligere begrebet: Velfærdssamfundet 2.0. Statsministerens parti disku-

terer, hvad er fremtidens velfærdssamfund, hvordan ser vi velfærdssamfundet fremover. Den diskussion, 

synes jeg, vi skal blande os i, det skal vi gøre som Danmarks Lærerforening, og det skal vi gøre som en del 

af den samlede fagbevægelse.  

Et kort tilbageblik: Altså, vi blev alle sammen ramt af panik i 2008 pga. den krise, som for rigtig mange 

kom som lyn fra en klar himmel. Panikken handlede bl.a. om en frygt for det totale kollaps af den vestlige 

verdensøkonomi og dermed hele verdensøkonomien. Man lavede bankpakker over ganske få nætter, man 

reddede bilindustrien i USA osv. Der var rigtig meget panik, fordi man kunne se, at hvis det hele smeltede 

ned, så var det uendeligt svært at bygge op igen. Det var det ene skrækscenarie. Det andet, som ligesom 

var styrende for de handlinger, som blev foretaget, det var at please denne her nye verdensomspændende 

magtfaktor, som hedder finansmarkedet. Altså, når vi skal reducere i efterlønsalderen i Danmark, så bliver 

det bl.a. begrundet i, at det er et vigtigt signal for finansmarkederne, for ellers kommer den danske øko-

nomi under pres.  

Dette finansmarked, som er fuldstændig uden politisk kontrol, det er i hvert fald, det vi føler, og det er vel 

også i høj grad det, der er tilfældet, har i den grad været toneangivende for de politiske handlinger, som er 

blevet lavet i Danmark og i en række andre lande. Altså, når krisen er så dyb, som den er i en række af de 

sydeuropæiske lande, så er det selvfølgelig, fordi de har en dårlig økonomi, men det er jo ikke mindst, fordi 

finansmarkederne forstærker den krise i ekstrem grad. Når man pludselig skal finansiere et lån med et to-

cifret procenttal, så er det klart, at så ryger bunden ud af enhver økonomi. Så er der pludseligt kommet 

nogle helt andre kræfter ind, jeg plejer at kalde dem naturkræfter, som er styrende. Vi blev taget på sengen. 

Jeg vil påstå, at en række af de politiske beslutninger, som blev truffet op gennem 0’erne i Danmark og 

rundt omkring i verdenen, ikke var med til at afbøde en evt. krise, men tværtimod var stærkt medvirkende 

til, at krisen den blev en realitet.  

Vi byggede den gang på nogle økonomiske modeller, som efter min bedste overbevisning viste sig ikke at 

holde stik. Jeg husker tydeligt, at da daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen, gik  ind og sagde: 

Vi kan bare skrive økonomibøgerne om, det hele det kører derudad. Det, der er vores udfordring, det er i 

virkeligheden, at det er nøjagtig de samme matematiske økonomimodeller, man bruger stadigvæk. Det 

betyder bl.a., at vi oplever, at når man før 2008 beregnede, at hvis alle erhvervsaktive danskere arbejdede 2 

dage mere, så ville det give et provenu på 4 mia. Det var den gang, der var skrigende mangel på arbejds-

kraft. Nu er der skrigende mangel på arbejde, og så viser økonomimodellen nøjagtig det samme: Det ville 

give et provenu på 2 mia. 

Vi mangler i den grad, synes jeg, at der er nogle politikere, der vil tage politisk ansvar og bare hægte tinge-

ne, beslutningerne op på nogle matematiske økonomimodeller. De har altså vist sig, at de ikke fungerer. 
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I foråret havde vi trepartsforhandlinger, hvor vi selvfølgelig også var tæt involveret. Jeg sad til rigtig mange 

møder over i FTF for at drøfte, hvordan kan vi bidrage med de her trepartsforhandlinger. Igen var det 

økonomimodellerne, der styrede. Det store dyr i åbenbaringen det var, at vi alle sammen skulle arbejde de 

her 2 dage mere, og det ville så give provenuet på de 4 mia. Vi sad til møder med finansministeren og prø-

vede at forholde ham det skisma: Hvordan kan det blive 2 mia., når der er mangel på arbejde. Forklaringen 

skulle være, at ved at vi alle sammen arbejdede mere, så stiger arbejdsløsheden, og så bliver lønnen trykket, 

og det vil i sidste ende give det her provenu. Og så kunne man ikke forstå, at fagbevægelsen ikke var parat 

til at levere. Og så hænger man fagbevægelsen ud som uansvarlige, og en stakkels, nu forhenværende me-

talformand, blev til den store prygelknabe. Jeg vil bare sige, vi kunne heller ikke have leveret 2 dage mere i 

en situation, hvor det havde betydet, at det ville give et sted mellem 5-600 ekstra arbejdsløse lærere. Jeg 

kunne ikke drømme om at være en del af sådan en aftale.  

Men man har jo brugt de kuldsejlede trepartsforhandlinger til netop at stille spørgsmålstegn ved, om den 

danske model, som vi også har nævnt flere gange tidligere, om den overhovedet har en værdi. Den danske 

model, den har en værdi, og vi kan bidrage rigtig meget, og som jeg har sagt før, jeg tror simpelthen ikke 

på, at vi kommer videre, hvis vi ikke bruger den danske model.  

Vi har jo også fra fagbevægelsens side allerede taget bestik af krisen og vist, lidt som Morten er inde på, 

meget stort samfundsøkonomisk ansvar. Altså, de private overenskomster er bestemt et udtryk for, at 

fagbevægelsen har taget denne her krise dybt alvorligt og gået ind og sagt, jamen vi prioriterer faktisk be-

skæftigelse frem for lønstigninger. Det er da et klart samfundspolitisk ansvar. Men jeg synes, vi i den grad 

mangler politiske visioner for, hvordan kommer vi videre. Vi har kun det svar, at man skal reducere på de 

offentlige udgifter, og man skal sørge for, at de der i forvejen har mindst i det her samfund, de betaler 

krisen. Det kan altså ikke være de visioner, som vi skal bakke op omkring som fagbevægelse. Jo, de må 

godt reducere de offentlige udgifter, hvis det er fordi, man kan reducere på dagpenge og kontanthjælp, 

fordi folk kommer i arbejde, så vil vi rigtig være med til at reducere de offentlige udgifter. Det er som om, 

der er en tendens til, at vi skal bare på den anden side af krisen, og så vender vi tilbage til status quo, og så 

kører vi videre. Spørgsmålet er, om vi bare skal vende tilbage til 0’erne. Jeg tror aldrig nogen siden, vi 

kommer tilbage til 0’erne. Jeg har på et tidspunkt udtrykt det her med det begreb, at vi er udsat for en ver-

densøkonomisk bundvending. Der sker altså nogle ting i det verdensøkonomiske fundament, som er gan-

ske radikale, og jeg tror aldrig, vi vender tilbage til 0’erne igen. Og spørgsmålet er i virkeligheden også, om 

vi ønsker det. Vi vil gerne have vækst i det her samfund. Vækst betyder nye muligheder, vækst betyder nye 

udfordringer, ja ikke nye udfordringer, men at vi kan bruge nogle midler til at lave et bedre samfund, men 

for det første så vil vi have en bæredygtig vækst. Vi skal aflevere et samfund til næste generationer, så der-

for er bæredygtighed helt afgørende.  

Og så synes jeg, vi skal gå ind i en diskussion om at prioritere væksten. Vi kunne jo stille spørgsmålet, når 

vi får vækst i det danske samfund, skal det så bruges til, at vi igen kan skifte fladskærmen ud hvert halve år, 

eller vil vi have bedre folkeskoler. Det er et politisk valg, og det er der, vi skal spille ind med, hvad er det, 

vi vil. Lige i øjeblikket der mener man, at væksten, den nye vækst i samfundet, det skal drives af et privat 

forbrug. Jeg sidder over i Lån og Spar Banks bestyrelse, og vi er meget optaget af, at vi låner nogle flere 

penge ud, det gør vi så også i Lån og Spar Bank, men det er der ikke så mange andre banker, der gør, men 

man sidder med nøjagtig samme dagsorden i alle andre banker. Jamen er det den filosofi, at vi bare skal 

låne stadig flere penge ud for at stimulere et kunstigt privatforbrug. Ja, jeg har jo næsten allerede givet 

svaret, eller er vi blevet klogere på baggrund af det, vi oplevede i 0’erne. Hvor langt vil vi gå i Danmarks 

Lærerforening i forhold til de her diskussioner?  
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Altså, jeg så jo rigtig gerne, at man lavede massive energiinvesteringer, for min skyld gerne for lånte penge. 

Hvis man laver nogle energiinvesteringer, som vi kan se betaler sig tilbage i løbet af en ganske kort årræk-

ke, ja så får vi et økonomisk afkast, altså det er simpelthen samfundsøkonomisk fornuftigt. Vi får øget 

beskæftigelsen. Hvis vi gør det på den rigtige måde, så kan vi styrke det danske samfunds innovationskraft, 

dermed også vores konkurrenceevne. Hvis man nu sagde: Vi bruger et tocifret milliardbeløb på at energi-

renovere samtlige offentlige bygninger. Der er lavet beregninger på, at det finansierer sig selv, så får vi 

bedre undervisningslokaler, bedre arbejdsmiljø, det er jo klart en del af effektiviseringen. Vi kan oveni 

købet påvise forskningsmæssigt, at det har en enorm stor betydning. DTU har jo påvist, at dårligt indekli-

ma kan betyde, at indlæringseffekten hos elever og studerende reduceres med hele 20 %. Hvorfor er det 

ikke sådan nogen diskussioner, vi tager i det danske samfund, i stedet for hvordan vi kan begrænse de 

offentlige udgifter mest muligt. 

Så er der nogle ydre rammer, som måske er en udfordring. EU har lavet en finanspagt, som sætter meget 

store eller meget stramme regler for, hvad er det for nogen budgetoverskridelser, det enkelte land kan 

tillade sig. Men hvis vi kan dokumentere, at vi laver en investering, der på sigt i virkeligheden vil give et 

afkast, så må vi altså også være klar til at udfordre selv EU's finanspagt.  

Hvorfor tænker vi ikke skattepolitikken langt, langt mere dynamisk, end det vi gør i øjeblikket? Det som 

man har gjort med den sidste skattereform, det er jo primært igen at have fokus på, at vi skal stimulere det 

private forbrug ved at nedsætte skatten på indkomst. Hvorfor går vi ikke ind og omlægger boligskatterne 

ganske radikalt? Tænk på, hvad vi har gjort på bilområdet. Der er det faktisk de biler, der forurener 

mindst, der betaler den laveste afgift. Tænk, hvis vi kan stimulere til, at man også på det private område fik 

lavet energirenoveringer i et helt andet omfang, end det vi gør i dag, ved at lave en omlægning af skattesy-

stemet. Hvorfor bruger vi ikke den helt ekstreme lave rente til at lave nogle ekstremt fordelagtige lånetil-

bud til netop private energirenoveringer, som vil betale sig tilbage igen, så vi var med til at løse klimaud-

fordringen. Jeg mangler simpelthen, at der er nogle politikere, som stiller sig op og siger: Vi har en vision, 

vi har nogle ideer, vi tror på, at vi kan være med til at påvirke udviklingen i stedet for bare at tilpasse os 

udviklingen. 

Der synes jeg vi som fagbevægelse har en opgave i, måske ikke at komme med løsningerne, men i det 

mindste forlange af vores politikere, at de kommer på banen, lang, langt mere aktivt i forhold til de udfor-

dringer, vi står overfor.  

Så står vi med nogle helt konkrete udfordringer. Dem har vi talt om flere gange i dag. Når jeg var rigtig 

glad for, at vi vedtog de her projektkrav lige før, så er det fordi, jeg synes en af de grundlæggende udfor-

dringer, vi står overfor, det er, at hele det politiske system efterhånden bliver afkoblet det at tage ansvar 

for konsekvenserne af handlingerne. Det er i den grad blevet embedsmandsværk, økonomimodeller osv., 

der styrer, og så kan politikerne i øvrigt bruge dagevis på at diskutere en Robert og hans kontanthjælp. 

Vorherre bevares. Fuldstændig ligegyldigt, hvilken lovgivning de laver, så vil der være en Robert, for vi 

lader heldigvis ikke Robert dø af sult i det danske samfund. Men tænk, at det er det, der fylder medierne i 

Danmark, hvordan forhindrer man Robert i at få sin kontanthjælp? I stedet for at bruge kræfterne på at 

sige, hvordan sikrer vi, at de tusinder og atter tusinder, som hver eneste dag håber på, at det er i dag jeg får 

et arbejde, at de rent faktisk også har muligheden for det. Vi bliver nød til at insistere på, at politikerne er 

valgt til at tage et ansvar.  

Jeg hørte en interessant udsendelse på P1 på et tidspunkt, som snakkede omkring den der situation, at nu 

er flertallet af partiformænd efterhånden kvinder, og så koblede han det med, at det er fordi, partiformæn-

dene ikke længere har nogen indflydelse, fordi det er embedsmændene, der har hele ansvaret, og det er 
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embedsmændene, der sidder og laver alle løsningerne, og derfor vil man også kunne se, at stort set samtli-

ge departementschefer er mænd. Vi bliver simpelthen nød til at insistere på, at de politikere, der er valgt til 

at tage et politisk ansvar, også gør det. Det er på Christiansborg, men det er altså også ude i den enkelte 

kommune, og det er jo derfor, også når vi snakker vores arbejdstid, vi snakker procenter, og vi bliver pres-

set, og lærerne skal undervise mere. Hvornår og hvordan kan vi få politikerne til at tage ansvar for, at vi 

rent faktisk kan lykkes med den opgave?  

Det var den dagsorden, vi prøvede at stille på den ekstraordinære kongres i foråret eller sidst på vinteren, 

hvor vi netop siger, at nu må vi altså insistere på at snakke kvalitet i undervisningen.  Vi tog direkte fra 

kongressen over til KL, havde jeg nær sagt. Vi sendte i hvert fald et brev umiddelbart efter med udgangs-

punkt i den kongresvedtagelse, vi lavede og sagde, at nu vil vi gerne diskutere kvalitet i undervisningen. 

KL var fuldstændig afvisende for overhovedet at gå ind i det projekt, og derfor har vi, synes jeg, en rigtig 

stor udfordring i den måde, vi tænker det fremtidige samfund på, i forhold til at sikre, at vi har nogle poli-

tikere, der rent faktisk tager deres politiske ansvar alvorligt. 

Et andet område, helt aktuelt område, som vi er fantastisk udfordret på, det er altså dagpengeområdet. 

Uret det tikker, der er ikke ret lang tid til 2. januar. Der er hundredevis af vores medlemmer, som mister 

deres dagpenge. Det er jo ganske alvorligt. Altså nogen kommer til at gå fra hus og hjem, man får ikke en 

krone i kontanthjælp, så længe man har en friværdi i sin bolig. Der er børnefamilier, som bliver ramt af det 

her, og så hører vi en indenrigsminister fortælle, at det kan der ikke gøres noget ved, man må bare tage sig 

sammen. Her bliver vi altså nød til som fagbevægelse at genfinde solidariteten og sige, det vil vi altså ikke 

finde os i. Vi bliver nød til at insistere på, at der kommer nogle løsninger, og vil bliver nød til at insistere 

på, at politikerne også her tager et ansvar. Vi kom med vores udspil til en måde at bruge dagpengene aktivt 

på, som samtidigt kunne hjælpe nogle af vores medlemmer til at undgå at komme i den helt umulige situa-

tion, at man mistede dagpengeretten. Jeg har været til møde med beskæftigelsesministeren omkring forsla-

get. Et udmærket møde og en flink beskæftigelsesminister, men gik derfra med den besked, at det passede 

ikke til de systemer, vi har. Og det er jeg helt sikker på, hun har ret i. Men så må vi altså prøve at nytænke 

systemerne, og så må vi insistere på, at vi møder nogle politikere, der har mod og vilje til at prøve syste-

merne af, i stedet for bare at konstatere, at det passer ikke til de systemer, vi har i dag. 

Jeg nævnte før for jer, at hende, der sidder med i World Economic Forum omkring vurderingen af lande-

nes konkurrenceevne fremhævede, at en af de muligheder, det danske samfund har, det er at revitalisere 

den danske model. Det at vi i fælleskab prøver at løfte de samfundsmæssige udfordringer, det er altså en af 

de helt afgørende styrkesider, vi har. Og derfor er det også helt grotesk at opleve, at diskussionerne om-

kring Vejlegården nærmest bliver brugt til at undsige den danske model. Og det største parti i Danmark 

går på banen med forslag om at forhindre den danske model gennem lovindgreb. Vi er i en situation lige i 

øjeblikket, hvor vores fundament for den danske model, nemlig at vi har en stærk faglig organisation, bli-

ver undermineret, bl.a. gennem at man ikke kan trække kontingent fra på skatteområdet. Det var det stik 

modsatte, vi skulle gøre. Vi skulle gå ud og styrke den danske model, hvis vi som samfund vil takle de 

udfordringer, vi står overfor.  

Jeg synes, vi har rimelig sikker grund under fødderne i vores arbejde i hovedstyrelsen i forhold til det en-

gagement, vi har prøvet at give i forhold til velfærdsdebatten, fordi vi har taget nogle diskussioner på kon-

gressen gennem årene. Jeg håber, at vi, gennem den diskussion vi skal have i dag, både får nogle pejlemær-

ker i forhold til de helt aktuelle problemstillinger, vi står i, men også at vi får nogle pejlemærker i forhold 

til det engagement, som jeg synes, vi som en stræk organisation i Danmark skal have i forhold til at sætte 

en dagsorden for, hvor vi vil hen med Danmark, hvordan vil vi udvikle velfærdssamfundet 2.0. 
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Vi skal påpege de urimeligheder, vi kan se i systemet. Vi skal komme med konstruktive løsninger, udfordre 

politikerne og signalere, at vi er parate til at tage vores ansvar. Det er voldsomme udfordringer, vi står 

overfor, men heller ikke her skal vi stikke hovedet i busken, vi skal frem på banen og vise, at vi er en aktiv 

spiller i det danske samfund. Så meget til indledning. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Dorte Lange 

Dorte Lange:  

Ja, jeg skal fremlægge hovedstyrelsens forslag til resolution nr. B1, den der hedder: Kvalitet i undervisnin-

gen. I Danmark, der er vi meget stolte af, og med rette, at vi kan skabe unge, der kan tænke selv. Jeg vil 

sige, at det er sådan en kvalitet, som vi gerne vil kendes på som samfund og som folkeskole, men vi opnår 

jo kun det kvalitetsmål, hvis vi kan få mulighed for at tilrettelægge vores arbejde, sådan at det tilgodeser 

resultatet. For man kan sige, unge, der kan tænke selv, kommer ikke af sig selv. 

Det kunne være meget interessant at komme til at få nogle drøftelser med vores arbejdsgivere om, hvor-

dan vi bedst muligt skaber forudsætninger for, at lærere kan opnå de resultater, som vi gerne vil have, og vi 

har flere gange, som Anders også nævner, inviteret KL til at være med i sådan nogle drøftelser. Indtil vide-

re, desværre uden held. Så vi må nok også forberede os på, at det her efterår igen kommer til at genlyde af 

regneark retorik og optælling af, hvor meget lærere egentlig underviser, i stedet for at vi får snakket om, 

hvordan vi får sikret kvaliteten i hver eneste undervisningstime. 

A08 betyder jo, at med det aftalte maksimale undervisningstimetal for den enkelte lærer er afregnet for alle 

opgaver i tilknytning til undervisningen, og det betyder, at A08 sandsynligvis er den mest ubureaukratiske 

og fleksible arbejdstidsaftale på hele underviserområdet. Når vi skal sikre kvaliteten i undervisningen, så 

skal lærernes råderum selvfølgelig være så stort, at man kan nå at udføre de opgaver og imødekomme de 

krav, som faktisk også er stigende i forhold til at sikre en ordentlig kvalitet. De krav, de er beskrevet i bun-

kerne i resolutionsforslaget, og alle der bare tænker sig en anelse om, kan jo regne ud, at når man skal for-

berede en undervisning med bare nogenlunde opdateret faglighed med den videns akkumulation, der fore-

går inden for alle fag, så kræver det selvfølgelig, at man har ordentlig tid til det. Når vi skal organisere en 

undervisning, som tilgodeser alle elevers behov, så er det heller ikke noget, man bare lige gør i en hånde-

vending.  

At tilrettelægge et ordentligt samarbejde med forældre, som er hensigtsmæssigt og tilegnet lige præcist det, 

som den familie har brug for, er også noget, der kræver et ordentligt engagement. Og så vil jeg sige, at nu 

har I måske nok læst om, at børne- og undervisningsudvalget er en tur i Ontario, og jeg kan fortælle, at der 

er en af lederne der over fra det der svarer til deres undervisningsministerium, nu er det en delstat, så det 

kan man ikke lige kalde det, Mary Jean Gallager, hun var herover, hun var meget, meget imponeret over 

den måde, som lærere arbejder sammen på i Danmark. Hun var simpelthen sikker på, at det var sådan 

noget, de skulle til at se meget mere på over hos dem, fordi hun kunne godt se, at det var med til at skabe 

kvalitet i undervisningen.  Så det er også noget, som selvfølgelig bliver nød til at tage vores tid, hvis vi skal 

lave en rigtig god undervisning. 

De ting, som er nævnt i bunkerne i resolutionsforslaget, det er alt sammen noget, som dagligt er med til at 

sikre, at vi opnår det, som vi gerne vil. At vi sikrer, at vi får god kvalitet, og vi skaber unge, som kan tænke 

selv. Og det helt store problem er jo, at hvis vi ikke længere har mulighed for det, hvis vi bliver underlagt 

så kæmpestort pres, at lærere bare skal undervise meget mere, ja så vil den katastrofe, som det vil medføre, 
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jo først vise sig om mange år, når der ikke kommer den slags unge ud, som vi gerne ellers ville præstere. 

For hvis vi bare skal stå at lire undervisning af og ikke kan få lov til at bruge tid på at tage udgangspunkt i 

den enkelte elev, så får vi altså et noget andet resultat end det, som faktisk flere og flere politikere jo også 

ønsker eller kan lide at bryste sig af, at vi er gode til i Danmark. 

Den sidste bunke af dem, der er linet op, den handler om ledelse. I A08 der har læreren dispositionsretten 

over det råderum, der er for undervisningsopgaven. Og hvis lederne ikke ved, hvordan de skal komme til 

at lede i forhold til det professionelle råderum, så kan det være med til at bære ved til den myte, der er om, 

at man ikke kan lede i A08. Men man kan godt, og man skal rent faktisk lede i forhold til det professionelle 

råderum, ikke ved at man bare smider flere krav og nye opgaver og nye direktiver ind i det råderum og 

beder læreren om at løse det, men ved at man går ind i en faglig drøftelse med læreren om, hvordan vi 

løser opgaverne. Som ledelse der lægger man jo nogen overordnede retningslinjer, som man kan sige, 

overordnet set sætter nogle pejlemærker for lærerens prioriteringer, men det er jo ikke nok. Det er også 

nødvendigt at følge op på det, og her er jævnlige team samtaler en rigtig vigtig aktivitet for ledelsen at have 

fat i, fordi ellers kan man ikke være i den der tætte dialog med lærerteamet.  

Set fra lærersynsvinkel, så er det faktisk også meget nødvendigt at have de samtaler med ledelsen, fordi 

hvis det professionelle råderum er for snærende for lærerne, alting er jo afregnet, så det sådan, at hvis du 

ikke kan visiteres til vidtgående specialundervisning, hvis du får en elev i klassen, som kommer fra en fa-

milie, der er flyttet til byen, som har nogle særlige, svære sociale udfordringer, så skal du bare løse opga-

ven, og læreren skal prioritere inden for råderummet. Her har vi simpelthen brug for at have den sparring 

med ledelsen, hvor ledelsen er med til at tage ansvaret for de meget svære prioriteringer, der er inden for 

undervisningsopgaven. Så vi skal prøve at gøre alt, hvad vi kan, uanset om vi er tillidsrepræsentanter på 

skolerne i samarbejde med skoleledelsen, eller om vi er i kredsene og skal samarbejde med skolelederne på 

kommunalt niveau, eller vi i hovedstyrelsen samarbejder med Skolelederforeningen, så skal vi gøre alt, 

hvad vi kan for, at vi får fremmet den dialog og får fremmet den lederrolle, der handler om at kunne være 

i den faglige drøftelse og gensidig opbakning, fordi på den måde så er vi i hvert fald med til at sikre, at A08 

faktisk er den bedste ramme for at sikre en professionel udøvelse og kvalitet i undervisningen sammen 

med ledere, som er inde i den drøftelse sammen med os.  

A08 giver faktisk også nogle muligheder for at lave nogle fleksible løsninger lokalt. Et af de seneste ek-

sempler er jo Herningegnens Lærerforening, hvor I har indgået en aftale, hvor man udfolder nogle af mu-

ligheder, som aftalen indeholder. Der er der opnået enighed om, at det er ikke al samvær med eleverne, der 

nødvendigvis skal vurderes som undervisning med den fulde faktor, det drejer sig bl.a. om tilfældige vikar-

timer. På den måde, der kan vi også være med til, at der er opgaver, der falder i lærerhænder i stedet for at 

havne hos andre grupper. Når vi lokalt ligesom kan udfolde de her muligheder, der ligger i tilknytningen til 

A08, og når vi laver et godt samarbejde om det i det daglige om at få undervisningen til at lykkes, så skal vi 

også forstå at bruge det strategisk i forhold til medier og forældre, fordi det er også med til lægge et pres på 

KL, om at det er den vej, vi skal gå, det er de muligheder, vi skal få udfoldet og gjort stærkere, i stedet for 

at man skal søge den meget konfronterende linje, som vi oplever i KL i øjeblikket. For hvis den får lov til 

at køre ud af tangenten, så er det 100 % sikkert, at så bliver det meget mere bureaukrati, optælling igen, 

osv., og så er første offer i hele den kamp: kvaliteten i folkeskolen.  

Så hermed har jeg fremlagt resolutionsforslag nr. B1. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Ja tak Dorte Lange, Så er det Gordon Ørskov Madsen fra hovedstyrelsen. 
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Gordon Ørskov Madsen:  

Ja, jeg skal så på hovedstyrelsens vegne fremlægge resolutionerne B2: Der er brug for hele arbejdsstyrken 

og nr. 06, som i har fået omdelt for ikke så længe siden, som har titlen: Lærerne vil gerne - giv os mulighe-

den.  

Der har i mange år være et massivt politisk fokus på uddannelse. Nogen gange har det fokus været noget 

skævt i forhold til, det vi gerne vil have, men det har været det. Den nuværende regering, den har i sit rege-

ringsgrundlag formuleret visioner om, at uddannelse er en af vejene ud af krisen. Det er vi helt enige i. 

Men investeringerne er udeblevet, og så er de afløst af fortsatte nedskæringer på vores område. Kommu-

nerne har sparet meget mere, end det er forudsat i deres aftale med regeringen og staten, og dernæst så har 

kommunerne mistet det underforbrug, man havde i 2011, og så har man tilsvarende reduceret i økonomi-

aftalen for 2013. Regeringen har taget pengene og puttet dem ned i kassen. Det samme er på vej til at ske i 

år. Kommunerne sparer for meget, og så risikerer de efterfølgende at blive straffet, når regeringen tager 

pengene.  Der er ved at brede sig blandt borgmestre og kommunale folk en nervøsitet for at komme til at 

bruge for lidt, og det kan jeg godt forstå. Det har man også anvendt som praksis og anvender som praksis 

i mange kommuner, der skal bruges helt op til budgetterne, ellers mister man pengene.  

For kort tid siden, der var arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen ude med en påstand om, at man i 

kommunerne godt kunne skrue op og ansætte flere. Nu har vi tit været skeptiske over for, hvad Flemming 

Ibsen siger, men i det her tilfælde, der ser det faktisk ud til, at han har ret. Det er sådan, at på vores ar-

bejdspladser, der skal medarbejderne løse en stadig større opgave, samtidig er flere sat uden for arbejds-

markedet. Det er meningsløst. Der er sket besparelser for 2½ mia. kr. På mindre end 3 år er næsten hver 

12. lærerstilling i Danmark nedlagt. Det drejer sig om mere end 4.000 lærerstillinger, der er forsvundet. 

Kun en fjerdedel af stillingsnedlæggelserne kan begrundes i nedgangen i elevtal. Det betyder, at man i snit 

på alle lærerværelser landet over har sagt farvel til 3 kollegaer. Samtidig så taler regeringsmedlemmer, her-

under beskæftigelsesministeren, om at alle må ofre noget. Jeg har det sådan, at ofringer de hører til i den 

religiøse verden, det holder ikke. Der er ikke brug for ofringer, der må konkrete investeringer i uddannelse 

til, så regeringen kan leve op til sin egen målsætning om at skabe bedre kvalitet i uddannelserne. 

Lærerne vil gerne – giv os nu muligheden, det er overskriften i nr. 06. Mange lærere står uden arbejde, og 

nogen kan se frem til at miste dagpengene i løbet af ganske kort tid. Det er alvorligt. Mange af de unge, 

som blev opfordret til at uddanne sig til lærer i midten og slutningen af 0’erne, fordi der var brug for dem, 

de er derfor kommet ud fra læreruddannelsen til et helt andet billede. Lige nu er der faktisk ikke brug for 

dem, eller rettere sagt, der er i hvert fald ikke arbejdspladser til dem, for brug for dem, det er der, for der 

er arbejde nok. Vi har brug for at sikre, at de uddannede lærere bliver inden for professionen.  

Der er også behov for at gøre op med de regler for ledige, der i øjeblikket tvinger mange uddannede ledige 

lærere ud af lærerfaget. Når pengene er ved at slippe op, så søger man desperat alt arbejde, man kan kom-

me i nærheden af. Det er der mange, der gør lige nu, og stillingerne er alt, alt for få. Vi har tal fra Lærernes 

A-kasse, der siger, at fra nu af og frem til sommeren 2013, der vil op mod 750 lærere miste retten til dag-

penge. Selvfølgelig alt andet lige, for man søger desperat, lige før man er på vej ud, men det er altså tusin-

der af andre ledige, der gør i det her samfund, fordi rigtig mange også andre end lærere er på vej til at miste 

dagpengene.  

Vi er nød til at sikre, at den ledige har en realistisk mulighed for at genoptjene ret til dagpenge. At arbejde 

et helt år på fuld tid det er, hvad der kræves nu for at optjene fuld dagpengeret. Det er ikke realistisk for 

ret mange på et tidspunkt, hvor der er kamp om korte vikariater, vikartimer osv. Det er samtidig proble-
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matisk, at mange af de ledige lærere alene bevarer tilknytningen til faget via løntilskudsjob, men at man 

ikke genoptjener retten til dagpenge, mens man er i løntilskudsjob, det må ændres.  

I foråret lancerede Danmarks Lærerforening en ide om, at ledige lærere i en forsøgsordning skulle kunne 

ansættes på overenskomstvilkår på skolerne, men med et lønloft svarende til dagpengene. Det ville give 

den ledige mulighed for et regulært arbejde og genoptjening af dagpengeretten, samtidig med at skolerne 

ville være sikre på at få uddannede lærere ind. Ideen koster ikke umiddelbart de offentlige kasser noget, for 

lønudgiften svarer til, hvad man alligevel skulle bruge på dagpenge, og som man bruger på dagpenge i dag.  

Derfor skal der lyde en opfordring til, at man fra politisk hold på ny overvejer en forsøgsordning. I den 

aktuelle situation vi står i lige nu, der er der brug for nye håndtag. Det er ikke nok med en håndholdt ind-

sats over for de ledige. Det skaber ikke flere arbejdspladser. Nok kan akutpakken med dens jobrotations-

midler få nogle til at redde skindet på kort sigt, men det løser ikke problemet. Det er manglen på arbejds-

pladser, der er problemet, ikke manglen på arbejde. Der er brug for hele arbejdsstyrken.  

Klapsalver 

Helle Hjorth: Det var Gordon Ørskov, der fremlagde såvel B2 som 06: Lærerne vil gerne – giv os mulig-

heden, som skulle være blevet omdelt. Så giver jeg ordet til Erik Bjørn Hansen, hovedstyrelsen. 

Erik Bjørn Hansen: 

Og jeg skal fremlægge hovedstyrelsens forslag til resolution B3: Børn og voksne med særlige behov svigtes 

i kommuner. Den er i mellemtiden ved en morgenfrisk indsats fra hovestyrelsen i dag blevet ændret til nr. 

01, som i har fået omdelt også. Og for god ordens skyld, så skal jeg lige sige, at det der er ændringen, det 

er, at vi har i den næstsidste blok ændret, den er blevet lidt længere, og jeg læser den lige op her, sådan som 

den står i nr. 01, så I ved, at det er den, det drejer sig om: ”For voksenspecialundervisningens vedkom-

mende er der sket et så markant fald i kommunernes brug af tilbuddene, at det ikke kan undgå at have 

konsekvenser for genoptræning for bl.a. hjerneskadede, der er ramt på deres kognitive og kommunikative 

evner. Der er grelle eksempler, hvor kommuner ikke har tilbudt en undervisning, der kunne hjælpe dem 

mest muligt tilbage til en normal tilværelse.” Og det er altså den nye, jeg forholder mig til her.  

Ved kommunalreformen der overtog KL myndigheds- og finansieringsansvaret for stort set hele special-

undervisningsområdet. De havde selv ønsket det ved reformen og argumenterede med, at en samling af 

ansvaret ville give bedre muligheder for at udvikle området og sikre kvalitet i opgaveløsningen. På børne-

området ville man kunne skabe større sammenhæng og gøre bedre brug af specialskolernes faglige eksper-

tise i almen undervisningen, og på voksenspecialundervisningsområdet ville man kunne samarbejde mere 

på tværs af fagområderne. Men rigtig mange kommuner har ikke kunnet løfte den opgave. Det kan vi kon-

statere i dag, og diverse historier og evalueringer viser det også.  

Efter KL fik opgaven, var de ikke sene til at gøre opmærksom på, at udgifterne til de specificerede tilbud 

var alt for høje. Det ville være nødvendigt at nedbringe dem, hvilket KL så allerede i økonomiforhandlin-

gerne i 2008 tog op med regeringen. Som bekendt, så blev regeringen og KL senere enige om et mål, hvor 

flere elever skulle inkluderes i almenundervisningen. Et led i den målsætning var, at Folketinget ændrede 

folkeskolelovens bestemmelser om specialundervisning, så færre nu får specialundervisning, men flere nu 

skal have supplerende og inkluderende støtteforanstaltninger. I forbindelse med lovændringerne blev der 

fra mange sider advaret om, at hvis omlægningen blev betragtet og brugt som et spareobjekt for kommu-

nernes betrængte økonomi, så kunne det få katastrofale følger for de elever, der ikke ville modtage det 

undervisningstilbud, de havde behov for. 
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Christine Antorini slog på baggrund af advarslerne fast, at skal en øget inklusion lykkes, så er det afgøren-

de at det sker med kvalitet, så alle kan være trygge ved omlægningen. Hun understregede derfor, at mål-

sætningen om at styrke inklusion ikke var en spareøvelse. Vi må desværre konstatere nu, at inklusion er 

blevet en spareøvelse i rigtig mange kommuner. Mange elever er blevet inkluderet, men pengene til en 

øget indsat i almenundervisningen er ikke fulgt med, og det har nogle alvorlige konsekvenser. Det betyder 

afskedigelse af specialskolelærere, hvor vi ser, at de faglige kompetencer, som ellers kunne bruges og efter-

spørges i almenundervisningen, forsvinder. Det betyder så for de elever med særlige behov, at de ikke får 

de undervisningstilbud, de har behov for. Folketinget burde stille krav til kommunerne om, at de skal 

kunne dokumentere, at de ressourcer, som spares på det specialiserede tilbud, flyttes over og bruges på at 

styrke almenundervisningen. 

På voksenspecialundervisningsområdet tegner der sig et tilsvarende billede. Voksenspecialundervisningen 

har ikke fået den nødvendige opmærksomhed i forhold til at indgå et samspil med andre kommunale ind-

satser. Kommunerne har ikke kunnet matche de tværfaglige samarbejder, som netop finder sted på de 

specialiserede tilbud. Institutionerne på voksenspecialområdet har været kendetegnet af en høj faglig stan-

dard med en udvikling, som har gjort dem til et helt unikt dansk tilbud. Det har kommunerne slet ikke haft 

øje for. Der er sket en øget konkurrence og markedsgørelse på området, som er en trussel for den fortsatte 

faglige udvikling. Mange kommuner har i højere grad haft fokus på at få så billigt et tilbud som muligt 

uanset kvaliteten af det tilbud, borgeren havde behov for, hvorfor de henviser til deres egne tilbud frem 

for til de specialiserede tilbud. Det betyder bl.a., at siden 2009 så er 9 ud af 23 tilbud for genoptræning 

efter hjerneskader blevet lukket, og for nylig har vi set eksempel på, at en hjerneskadet borger ikke kunne 

få tildelt det undervisningstilbud, der kunne bringe ham tilbage til en normal tilværelse. Der bliver ikke set 

på, hvad der er det bedste til for borgerne. Folketinget må også tage ansvaret på sig for denne udvikling og 

stille krav til kommunerne om, at kvalitetsforringelserne stoppes og i langt højere grad stille krav til kvalite-

ten af de undervisningstilbud, som såvel børn som voksne med særlige behov får. Det var fremlæggelsen 

af 01. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Ja tak, dvs. at I kan se bort fra hovedstyrelsens forslag, der er udsendt som B3, det er 01 i 

stedet for. Så giver jeg ordet til Kåre Sørensen. 

Kåre Sørensen: Ja, tak for det. Jeg vil gerne knytte nogle kommentarer også til det, for i baggrundsnotatet, 

der starter med: ”En god folkeskole forudsætter, at skolen tilføres de nødvendige ressourcer i forhold til at 

sikre gode vilkår for professionsudøvelsen” og længere nede ”Der skal være overensstemmelse mellem 

forventningerne til folkeskolen og mulighederne for at leve op til disse”. Så har jeg gjort mig nogle be-

tragtninger omkring min egen lærerpraksis, som jeg gerne vil komme lidt med, et indspark til debatten. I 

lov om arbejdsmiljø, kapitel 4, § 15, står der, at enhver arbejdsgiver skal sørge for, at medarbejdernes ar-

bejdsopgaver hverken må væres så fysisk eller psykisk belastningen, at medarbejderne risikerer at blive 

syge eller pådrage sig anden skade gennem udførelse af deres arbejde.  

Hvis jeg så går over og kigger på, hvad der står omkring timetal i folkeskolen i bekendtgørelsen om vejle-

dende timetal, er det antal timer, som Undervisningsministeriet anbefaler i de enkelte fag på de enkelte 

klassetrin 1. til 9. klasse. Der er ikke noget krav om, at skolerne skal tilbyde et timetal, svarende til det vej-

ledende timetal, der skal dog tages højde for, at undervisningen skal leve op til de målbeskrivelser, der er 

fastsat i bekendtgørelsen om fællesmål. Godt så. Så kigger jeg jo i faghæfterne for at se, hvad det så er for 

nogle målbeskrivelser, jeg har, og jeg underviser i 5 fag, i samfundsfag har jeg 8. og 9. klasse, så jeg skal 

undervise efter trinmålene efter 9. klasse, dem er der 33 af, og der er 26 slutmål, og det giver i alt for mig 
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og mine elever, at jeg skal holde styr på 4.585 elevdelmål i alt. I matematik, der er der 48 trinmål efter 9. 

klasse og der er 31 slutmål for hele faget, dvs. at alt i alt i min matematikundervisning med mine få elever 

jeg har til matematik, der skal jeg holde styr på 1.817 elev målforløb. I biologi der er der 40 trinmål efter 9. 

klasse og 20 slutmål, og det giver i alt med mine elever 2.340 elev målforløb, jeg skal holde styr på. I geo-

grafi der er der 30 trinmål og 22 slutmål, det giver i alt 832 individuelle elevdelmål, jeg skal holde styr på, 

og i historie er der heldigvis kun 10 trinmål og 15 slutmål, så der nøjes jeg med at skulle holde styr 565 

individuelle forskellige elev målforløb, men heldigvis har Undervisningsministeriet sørget for, at timetal 

skal kunne være sådan, at jeg kan klare det.   

Klapsalver 

Så har jeg prøvet at kigge lidt på, hvordan andre gør, og jeg er så kommet frem til, jeg fandt en undersøgel-

se fra Roskilde 2011, hvor der stod at 10 % af lærerne havde været sygemeldt med stress på et år. I Mid-

delfart var der en undersøgelse i 2008, og Danmarks Radio DRDK, nyhederne der, de tjekkede også og 

ringede til Vordingborg og Holstebro, og der fik de at vide, at det passede meget godt, de tal fra Middel-

fart, at 20 % i løbet af 2 år havde taget antidepressiv medicin eller måtte have psykologsamtaler. Og vi har 

jo lige læst for nyligt, at invalidepensionisttallet blandt lærerne er nu steget fra 262 i 2001 over 1833 i 2009 

til nu i 2010 at være 2245 lærere, der er på invaliditetsydelse. Det hænger vist ikke helt sammen, synes jeg 

ikke.  

Så tænkte jeg på, vi får jo altid at vide, at de der børn, det er sådan en slagt robotbørn, som man næsten 

kan undervise på samme måde, som når der forelæsninger på universitetet, og så tjekkede jeg lidt op på, 

hvad er det egentlig for nogle børn, vi har i folkeskolen. Jeg skal ikke kunne sige, om alle går i folkeskolen, 

men jeg tjekkede nogle tal omkring det der. Der står jo folkeskoleloven, at vi skal jo tage udgangspunkt i 

den enkelte elevs niveau og baggrund osv., osv., lave elevplaner, evaluering osv., osv., og lige som det kø-

rer, så kan et barn jo komme ud for en hændelse, f.eks. fandt jeg et tal fra børns vilkår, hvor der fortælles, 

at 14.-15.000 par blev skilt i 2011, og ikke færre end omkring 350.000 børn har en mor og en far, der er 

gået fra hinanden. 13 % af dem har kun kontakt med én af forældrene. I alt oplever ca. hvert 3. danske 

barn, at forældrene skilles. I 2009 beskrev en artikel i Kristelig Dagblad, at 450 børn mellem 10 og 15 år 

hvert år forsøger at begå selvmord. Der er også den etniske baggrund, i skoleåret 07/08 var der 59.232 

elever i folkeskolen med anden etnisk herkomst end dansk, så er der Københavns Universitet, der omtaler 

i juni i år i en undersøgelse, hvor Børnerådet sammen med børnepsykiatriske forskere finder ud af, at der 

er imellem 60.000 og 100.000 danske børn mellem 7 og 17 år, der har angstlidelser. 

Og hvis man går på Mødrehjælpens hjemmeside, så har ét barn i hvert af landets skoleklasser enten været 

vidne til vold i familien eller er selv blevet slået. Det drejer sig i alt om 21.000 børn. 1.400 børn behandles 

hvert år for vold på landets skadestuer, viser tal fra Socialministeriet. Ifølge Stressforeningen har sygehu-

sene i Aalborg, Hillerød, Næstved og Roskilde gennem de senere år oplevet stigninger på mellem 10 og 30 

% i antallet af børn, der er så syge af stress, at de må indlægges, så ja man kan jo blive ved. Kræftens Be-

kæmpelse fortæller, at 150 børn hvert år får konstateret kræft. I slutningen af 2009 levede helt præcist 

214.781 mennesker i Danmark med en kræftsygdom, hver 5. barn har 3 eller flere tegn på psykisk mistriv-

sel osv. kunne man blive ved. Jeg har ikke tjekket familier med alkohol, med forældre i fængsel, arbejds-

løshed, men det er altså de børn, som jeg skal vurdere og undervise ud fra hver enkelts niveau og lægge en 

plan og evaluere på osv. Alt i alt, jeg har talt mine elevdelmål sammen, og det bliver 10.039 individuelle 

elevdelmål, som jeg skal … jeg har fået at vide, at jeg har 2 % eller 2 min. forberedelse til hver. Det er bare 

for lige at sætte en lille ting i relief, det er det der med, at man tager penge ud af en virksomhed, hvor med-

arbejderne arbejder under de her forhold, altså hvad har man tænkt sig, det hænger jo ikke sammen. Tak. 



56 
 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Ja tak, Johnny Specht 

Johnny Specht:  

Jeg vil gerne forelægge et resolutionsforslag, som måske falder lidt uden for kategorien i forhold til det, vi 

har haft indtil nu, men hvis ikke det var på en fagforeningskongres, hvor skulle det så være, tænkte jeg, og 

det handler om en støtteerklæring i forhold til 3F og Vejlegården. Jeg tror, I alle sammen ved, hvad jeg 

snakker om, men jeg tror også, at resolutionen snakker for sig selv, så jeg vil ikke komme med en lang 

indledning til det, jeg vil bare læse resolutionen op: 

”Danmarks Lærerforening forsamlet til kongres den 12. – 13. september 2012 støtter op om 3F’s kamp 

for ordentlige løn- og arbejdsforhold på Vejlegården. Det er uacceptabelt, at såkaldte fagforeninger forsø-

ger at underminere den danske model ved at indgå aftaler, der klart underbyder både løn- og arbejdsfor-

hold for medarbejdere på danske arbejdspladser. Det er katastrofalt, at nogle danske kommunal- og folke-

tingspolitikere forsøger at slå plat på en lovlig konflikt til skade for den måde, vi i Danmark har langvarig 

og succesfuld tradition for at opbygge et stabilt og troværdigt arbejdsmarked og samarbejde mellem ar-

bejdsmarkedets parter. Danmarks Lærerforening håber, at 3F kan få held med deres lovlige blokade, da de 

med deres kamp er med til at styrke den danske model, som er en af grundpillerne i det danske velfærds-

samfund.” 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Ja tak, Johnny Spechts forslag til resolution vil blive trykt og omdelt. Så giver jeg ordet til 

Jesper Weber Skorstengaard, værsgo. 

Jesper Weber Skorstengaard: 

Tak. For snart nogle måneder siden, da sad jeg i Århus og havde et møde i det forpligtende kredssamar-

bejde Østjylland, og i den forbindelse kom vi til at snakke om, hvad der sker, når man bilder folk ind, at de 

prioriteringer man foretager, det skal stå lige med den økonomi, som man tildeler. Hvad sker der, når der 

ikke er sammenhæng mellem de 2 ting? For ikke ret lang tid siden, så sagde borgmesteren i Århus Kom-

mune, at der skal ikke ske serviceforringelser i Århus Kommune, men vi skal spare 150 mio. kr. ud over de 

næsten 700 mio. kr., vi har sparet de sidste 2 år. Anders sagde heroppefra, at de politikere, vi vælger, de 

skal vise politisk lederskab. Der er ikke meget politisk lederskab i, når man som borgmester går ud og si-

ger, at det ikke vil kræve serviceforringelser, og så havde han faktisk tilmed den frækhed at sige, at en af 

måderne, hvorpå man kunne undgå disse serviceforringelser, det var ved, at lærere eller steder, eller under-

visningssituationer hvor der var 2 lærere, der kunne man bare nøjes med 1. Det kalder jeg saftsusende 

serviceforringelse i en tid, hvor inklusionsopgaven kun bliver større. De ansvarlige politikere, vi har, de 

skal turde sige tingene, som de er. Det kan ikke nytte noget, at vi efterhånden har det sådan, at de ting, de 

melder ud, ikke har overhovedet noget med virkeligheden at gøre. Og derfor var det, at vi i Århus skrev 

det resolutionsforslag, som vi gjorde.  

Nu har hovedstyrelsen så lavet forslag 06, og udover at være næsten identisk, så trækker vi vores forslag, 

men alligevel med den lille pointe, at vi til sidst skærper den en lille smule. Vi laver ikke om på det, men jeg 

synes alligevel, det er vigtigt, at vi pålægger vores politikere at stå ved de ting, som de siger og ikke bare i 

den grad lade sig diktere af økonomiske termer. Tak, og vi trækker altså vores. 

Klapsalver 



57 
 

Helle Hjorth: Ja tak, vi hørte altså Jesper Weber oplyse, at Århus Lærerforening vil undlade at fremsende 

det forslag, som var udsendt blandt materialet her under dette punkt. Så det forslag kan I se bort fra. 

Helle Hjorth: Så vil jeg give ordet til Morten Refskov, værsgo. 

Morten Refskov: 

Ja, jeg står her i virkeligheden for at berette lidt om, hvordan det gik i Ballerup sidste år. Det er jo ikke 

nogen hemmelighed, at vi har haft lidt af en arbejdskamp i Ballerup, og jeg tænker, det kan passe rigtig fint 

ind under det her, der handler om samfundsøkonomi og professionsudøvelse. Det er ikke sådan noget, der 

umiddelbart lige lægger sig op af nogen af de forslag, der er blevet præciseret, men ikke desto mindre tæn-

ker jeg, som det blev sagt tidligere, heroppefra, hvis ikke det skal tages på en kongres, hvor skal det så 

tages. Så det jeg vil er i virkeligheden, at jeg vil fortælle en lille historie, eller lad os kalde det et eventyr. Og 

det hedder: Lærerne, som ikke ville arbejde på mødeplan. 

Der var engang en kommune i landet Danmark, som besluttede at sætte lærerne til at arbejde på møde-

plan. Ballerup var kommunens navn, og mærk dig mine ord, når jeg fortæller dig, at denne kommune var 

både berømt og berygtet for allerede en gang tidligere uden succes at have sat sit skolevæsen på denne 

prøvelse. Endnu en arbejdskamp blev udkæmpet, og historien gentog sig. Kommunen måtte indse me-

ningsløsheden og opgive sit forehavende, og lærerne kunne lykkeligvis vende tilbage til et arbejdsliv uden 

mødeplan.  

Omtrent sådan kunne det have lydt, hvis der i ganske kort form skulle skrives et eventyr om den virke-

lighed, som har udspillet sig i Ballerup. Vi har i det seneste skoleår for anden gang lagt arm med kommu-

nen om vores arbejdstid, og det har i bedste eventyrstil været efter devisen, at det skal være så skidt for at 

blive godt til sidst. Vi har oplevet både det gode og det onde, det nedslående og det opmuntrende, det 

fantastiske og det gruopvækkende. Der har været skurke, helte, hjælpere og overraskelser, og en endeløs 

række af udfordringer. Nu er det jo sådan, at et hvert godt eventyr har en eller flere moraler, der er gerne 

noget, vi skal lære. Sådan forholder det sig også i det her eventyr. Mødeplaner virker simpelthen ikke. Det 

konstaterede vi i 2006, og vi har nu fået bekræftet det. Det skaber et skolevæsen med rigid planlægning, 

ressourcespil, ineffektivitet, mistillid, håbløshed og en afprofessionalisering af lærerstanden. Er der ikke 

tillid til lærernes professionelle opgavevaretagelse, så forplanter det sig øjeblikkeligt og fører til manglende 

entusiasme, ansvarlighed og engagement. Og uden lærernes hjerteblod er folkeskolen en færdig institution. 

På mødeplan ses et markant fald i kvaliteten i undervisningen og den samlede opgavevaretagelse. Følgende 

lærerudsagn er tankevækkende læsning eller udsagn:  

”Da der ikke var indgået nogen akkordaftale for bibliotekararbejdet, og mødeplanerne ikke havde taget 

højde for det, så betød det i praksis, at bøgerne først var klar til eleverne 2-3 uger inde i skoleåret.” ”Jeg 

har startet 1. klasse i år, men har først her efter 2 måneder inde i skoleåret har tid i mødeplanen til at mø-

des med min teammakker.” ”Hvem vil bytte med min mødeplan, jeg har en masse dage med uafbrudt 

planlagt arbejde fra 8-15, også i de såkaldte elevpauser, det er da godt, man har en stærk blære.” 

Lokale løsninger er det eneste rigtige. Da KL meldte sig ud af kampen, da kom parterne for alvor til for-

handlingsbordet og fik forhandlet en god aftale på plads. KL’s partnerskabsprojekt har kastet gift ind i 

drøftelserne om lærerarbejdstid. Det er til stadighed vigtigt, at vi evaluerer vores måde at tænke arbejdstid 

på, men KL’s beregningsmodeller og analyser har været så overfladiske og fejlbehæftede, at det er be-

skæmmende.  
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Der var en gang, hvor lærerne i Ballerup stod sammen i tykt og tyndt for at få kommunen til at forstå, at 

skoleudvikling kræver medejerskab hos lærerne. At ordentlige arbejdsbetingelser for lærerne er en forud-

sætning for god skole. Lærerne stod kampen igennem trods krise, massive besparelser, stillingsnedlæggel-

ser og strukturovervejelser, og da tiden var moden, og kommunen havde besindet sig, så lykkedes det at 

lande en A08 aftale, som vil skabe og allerede er ved at skabe en ny start for Ballerup Skolevæsen. 

Tilliden og dialogen blev genskabt, og det kostede som bekendt ikke andet end viljen til at skabe den gode 

skole. Vi oplevede en fantastisk støtte undervejs, og uden den var vi ikke, hvor vi er i dag. Der skal lyde en 

dybfølt tak til nabokredse og andre kredse, som har kræset om os med alverdens gode sager, vores pensio-

nister, som gentagne gange har forkælet lærerne på skolerne, og alle andre som hjalp os og gav os troen 

op, at det er værd at slås for ordentlige arbejdsvilkår. Enighed gør stærk. Vi har kæmpet en kamp, som 

man ikke skal undervurdere betydningen af på landsplan. Opmærksomheden skal nu vendes mod Randers, 

hvor endnu en kommune er ved at lægge sit skolevæsen i grus. Det er altafgørende, at vi alle sammen støt-

ter aktivt og vedholdende op om Randers og får synliggjort, hvor meningsløst det er at arbejde på møde-

plan. Vi må opfordre parterne i Randers til at tage ved lære af moralen i Ballerup og finde en løsning, der 

kan understøtte en ordentlig folkeskole, og lige inden jeg runder det her helt af, så står der sådan et mon-

strum her på talerstolen foran mig. Det er et stempel ur, og et stempel ur, det indhentede vi faktisk via en 

annonce i den Blå Avis, tror jeg, det var, fra en gut i Jylland. Vi tænkte, at vi kun bruge det som aktions-

middel ude på skolerne, så kunne lærerne passende møde ind om morgene, stemple ind med deres møde-

planer, og så kunne de jo stemple ud igen, der hen på eftermiddagen, der hen under aften, når det var, at 

mødeplanen var bragt til ende. Og det som er lidt en krølle på den her historie, det er, at det her stempel 

ur, det er fra Randers Reb, og derfor vil jeg her fra talerstolen her i dag gerne overrække dette stempel ur 

til Randers Lærerforening med et udtalt ønske om al mulig held og lykke med jeres kamp herover, og så 

synes jeg ærligt talt, vi skal give dem en støttende klapsalve med herfra. 

Klapsalver 

Og lige for at slutte mit eventyr af her, så var der en gang et skolevæsen i Ballerup, som måtte stå så gruligt 

meget igennem, før det fandt tilbage på sporet og forhåbentligt kommer til at leve længe og lykkeligt så-

dan. I eventyr optræder i reglen 3 prøvelser, vi har udstået 2 gange på mødeplan, og vi lever så uendeligt 

fint uden en 3. gang. Det er budskabet fra lærerne, som ikke ville arbejde på mødeplan. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Ja tak, Morten. Jeg forstår, at du også havde et ønske om et indlæg vedr. pædagoger i skolen, 

ja. Ja, så giver vi ordet til Vibeke Lynge, og dernæst får du ordet for det indlæg. 

Vibeke Lynge: 

Ja, jeg står her, fordi der i går var 2 historier på forsiden af min avis, der var nemlig en historie om arbejds-

tidsaftalen i Århus, men så var der også en historie om, at nu havde vi opfundet guldkornene i Taastrup 

for integration af tosprogede elever, for vi har nærmest Danmarks bedste folkeskole efterhånden, beståen-

de af 95 % tosprogede elever. Skolen har været en del af et forsøg de sidste 6 år sammen med nogle andre 

skoler, der havde fået lov at lave heldagsskole, men vores skole til forskel fra de andre er, at alle lærerne 

har været på lærernes overenskomst, altså på en LC overenskomst, alle ansatte har været på en LC over-

enskomst, og på den her heldagsskole er der lærere ansat, og der er børnehaveklasseledere ansat, og det er 

det personale, der er ansat, fordi det man har forsøgt at prioritere i Taastrups heldagsskole, Selsmosesko-

len, det er, at det er undervisning og fag-faglige ting, der skal foregå. De kan godt foregå, mens man leger, 

og mens man gør alle mulige andre ting, men man har altså prioriteret, at det er undervisning, der foregår 
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fra 8 til 16. Så når Christine Antorini måske i morgen nævner noget om de successer, der er med heldag-

skoler, for dem går hun jo ind for, så synes jeg bare, I skulle have lov til at vide, hun ved det nemlig godt, 

for hun var der den 31. august og så det og hørte det, at det er altså en heldagsskole, hvor alt det der fore-

går, er undervisning på vores overenskomst. Det var bare det, jeg ville fortælle jer. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Morten Refskov. 

Morten Refskov: 

Jeg undskylder på forhånd, jeg ved godt, at I er ved at være trætte af at se på mig, men ikke desto mindre 

så skal man jo fremføre noget af det, man har forberedt hjemmefra, især fordi jeg synes, det her er rigtigt 

væsentligt, og når det så oveni købet kommer rigtig fint i slipstrømmen på det, som Vibeke lige har frem-

ført, så kunne det jo ikke være bedre, fordi det her handler om pædagoger i skolen. 

Jeg tror, vi er mange, som har en oplevelse af, at lærerprofessionen har været og fortsat er i strid modvind. 

Det synes som om, det efterhånden er blevet fuldt ud legalt at betvivle vores uddannelses værd og de fag-

lige kvalifikationer, den har bibragt os. Vi skal have kæmpet os ud af den modvind ved at blive bedre til at 

argumentere for, hvorfor det er os, der er de bedste til at undervise i folkeskolen. Vi skal ikke finde os i, at 

kommunen og lederne uddelegerer undervisningsopgaver til andre faggrupper, eller for den sags skyld til 

uuddannet arbejdskraft. Det er læreren, som har den uddannelsesmæssige baggrund for at tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere undervisningen i 1. til 10. klasse og derfor er bedst til det, hvilket i øvrigt under-

støttes af folkeskoleloven. Det er i kraft af den unikke forståelse for samspillet mellem faglig didaktik, al-

men didaktik og praksis, at læreren har sin helt særlige rolle og position i folkeskolen. Forskning har tyde-

ligt vist, at læreren er den mest afgørende faktor for elevernes udbytte af undervisningen.  

Væsentligst er vi under pres fra pædagogerne, som tilsyneladende ikke viger tilbage fra vores fagområde, 

selvom de ikke har kvalifikationer i forhold til undervisningsopgaven. Pædagoger og lærere har hver deres 

betydning og grundopgaver, hvor de med deres særlige uddannelse, faglighed, metodik og værdigrundlag 

medvirker til at kvalificere børns opvækst og sikrer udbyttet af henholdsvis skolegang og opholdet i fritids-

institutionen. Pædagoger og lærere skal ikke overtage hinandens jobfunktioner, men samarbejde indbyrdes 

og koordinere den fælles indsats for at skabe bedst mulige vilkår for børnenes samlede udvikling. Derfor 

skal pædagoger eller andre ikke overtage lærernes undervisningsopgaver.  

Der ses i disse tider desværre en stigende tendens til, at pædagogers betydning tales op på bekostning af 

lærernes. Visse segmenter har tilsyneladende en interesse i at udspalte lærerens fagprofessionalitet og såle-

des reducere betydningen af lærerens personlighed og relationskompetence. Læreren vil aldrig kunne redu-

ceres til en person, som alene varetager en snæver fagundervisning uden blik for relationer og sociale 

aspekter. Ikke en skole, som jeg ønsker at være en del af, i hvert fald. Og således er det absurd at konstate-

re, at pædagogers indtog i skolen netop sker under parolen, at de i hvert fald lige så godt, og måske endnu 

bedre, er i stand til at håndtere og støtte op om udviklingen af elevers sociale kompetencer. Det er helt 

uhørt. Alene et blik på de 2 professioners uddannelse taler sit tydelige sprog om, hvem der er bedst rustet 

til den opgave. Nuvel, pædagoger kan helt givet yde et betydningsfuldt bidrag, men hvis det sker på be-

kostning af lærerne, således at der nedlægges lærerstillinger og oprettes pædagogstillinger, så springer kæ-

den helt af.  

Folkeskolen er først og fremmest en kultur- og uddannelsesinstitution i det danske samfund, og vil vi gøre 

os bare det mindste håb om at ruste børnene til at fungere i en på alle måder barsk og udfordrende verden, 
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så kræver det læreruddannet arbejdskraft i folkeskolen, der har den fornødne didaktiske og undervisnings-

pædagogiske indsigt og ikke mindst blik for det samlede skoleforløb. 

Her er pædagoger ikke svaret på andet end brobygning og bindeled mellem skole og fritidsinstitutionen. I 

samme moment, og nu kan det godt være, at jeg bliver en anelse provokerende, men det må I tage med, 

kan man stille sig selv spørgsmålet, hvorfor vi ikke har en læreruddannelse for børnehaveklasselederne. 

Det er da en falliterklæring, at vi nu har en obligatorisk børnehaveklasse med stadig stigende faglige krav, 

hvor der undervises af nogle, der dybest set ikke er uddannede til undervisningsopgaven og således ikke er 

specialister. Man kan spørge sig selv, hvordan vi skal argumentere for nødvendigheden af uddannede lære-

re, når f.eks. en stor del af den første læseundervisning reelt varetages af pædagoger. Og eleverne, de lærer 

alligevel at læse eller hvad? Måske det er tid til, at vi for alvor overvejer, om vi skal presse på for at der 

arbejdes mod en læreruddannelse, som er målrettet mod indskolingen. Man kunne forestille sig en model, 

hvor man er uddannet til at varetage undervisningen i 0. til 3. klasse. Kravene til undervisning i indskolin-

gen er mindst lige så store som til undervisningen i resten af skoleforløbet, så de skal ikke være tale om en 

b-uddannelse på b-overenskomst, men det vil gøre os endnu bedre i stand til at argumentere for, at pæda-

gogernes rolle i folkeskolen kun skal være minimal og dermed arbejde for kvaliteten i indskolingen og ikke 

mindst lærerstillingerne. Hvorfor anvende en pædagog, hvis man kan få en lærer, som er specialist i netop 

undervisning af indskolingsbørn?  

Jeg tror, at vi grundlæggende har en problemstilling i forhold til konstruktionen i skolefritidsordninger. Jeg 

forstår så udmærket godt, at pædagogerne føler sig nødsagede til at søge ind i skolen, for det er mange 

steder noget nær umuligt at få en fuldtidsstilling som pædagog på en skolefritidsordning, og pædagoger er 

som bekendt også mennesker af kød og blod, som skal have brød på bordet. Måske vi skal tænke helt an-

derledes. Måske børnehavebørn skulle starte i skolefritidsordning som 5-årige og bruge dette år til at lære 

skolefritidsordningen samt skolens omgivelser at kende. Det vil medføre, at der er børn i skolefritidsord-

ningen hele dagen, hvorfor der lettere kunne oprettes fuldtidsstillinger i SFO’en. På den måde kan de blive 

inden for det område, som de faktisk er uddannede til. Det er selv sagt meget luftige og naive tanker, men 

hvis vi ikke tager fat om nældens rod, så er jeg bange for, at vi også om 10 år står her på kongressen og 

taler om pædagoger i skole, uden at det er rykket det mindste. På baggrund af det fremførte, så kan det 

næppe undre nogen, at jeg på det kraftigste vil opfordre til, at vi som forening bliver langt mere offensive 

og markante og ikke viger tilbage fra at fortælle, hvorfor det altovervejende skal være uddannede lærere, 

der varetager arbejdet i folkeskolen. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Formanden får ordet. 

Anders Bondo Christensen: 

Der er ikke flere på talerlisten nu, og jeg synes lige, jeg godt ville give et par kommentarer, så det der er 

sagt er i erindring, og ikke skal starte op i morgen. 

Historien fra heldagskolen i Høje-Taastrup, Vibeke, det er jo en rigtig god historie, og den skal vi forstå at 

bruge, og specielt så elsker vi jo dokumentation og målinger på effekten af det, vi leverer, så derfor er det 

en kanon god historie. Og det er så og så lidt i virkeligheden svaret til Morten, det er jo den slags historier, 

vi skal frem med. Jeg deler fuldstændig din analyse og dine synspunkter omkring betydningen af lærerfag-

ligheden, jeg deler så ikke dit synspunkt, om at vi skal lave en læreruddannelse målrettet indskolingen, jeg 

tror, vi kommer til at få andre problemer, hvis vi gør det, men det er jo det, vi har diskuteret mange gange, 

hvordan får vi sat fokus på betydningen af lærerne, og der er Selsmoseskolen i Høje-Taastrup en rigtig god 
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historie, der dokumenterer effekten af, at det er uddannede lærere, som går ind og varetager undervisnin-

gen. Jeg er helt enige i, at pædagogerne har været voldsomt i offensiven, og jeg er også enig i, at de har haft 

medvind på cykelstien.  

Jeg tror, vi skal være meget klar over, at ud over de selvfølgelig har forsøgt at gøre, som du siger, at fortæl-

le, at det er dem, der er bedst til relationskompetencer osv., så er de altså også løntrykkere. Der tænkes 

simpelthen i, at det er billigere med en pædagog end med en lærer. Jeg har mødet rigtig kompetente, for-

nuftige skoleledere, som helt ærligt har sagt, at med de pressede budgetter vi har, der har vi altså ansat 

nogle pædagoger, hvor de hellere vil have haft ansat en lærer. Så det er altså også et aspekt, vi skal være 

opmærksomme på. Gordon var lidt inde på et tidligere punkt og fortælle om, at i forhold til hele heldags-

skoletanken, der arbejder OK-udvalget med at sige, jamen hvordan kan vi sikre, at nogle af de funktioner, 

de ligger i heldagsskolen, kan blive varetaget af lærere. Og jeg tror, vi bliver nød til at tænke videre i de 

baner.  

Jeg vil godt sige, at de har haft og har også til en vis grad medvind på cykelstien, men BUPL lavede altså et 

såkaldt visionsoplæg omkring folkeskolen. Jeg gav mine kommentarer til det i Folkeskolen, kort tid efter 

havde vi møde med BUPL’s forretningsudvalg, og de var ikke sådan overvældende begejstrede for min 

karakteristik af deres oplæg, men jeg sagde så til dem, det kørte meget på, at pædagogerne sikrede kreativi-

teten og de sociale kompetencer osv., så prøvede jeg at udfordre BUPL’s forretningsudvalg og sige: ”Kan i 

give mig en eneste beskrivelse af, hvordan det ville styrke kreativiteten i min matematikundervisning, at 

der var en pædagog til stede?”. Og jeg tror altså, at vi skal udfordre dem på den måde, og jeg prøver at 

fortælle dem, kreativitet bliver ikke styrket af, at man sætter 2 bøtter blå maling op på katederet. Kreativitet 

bygger faktisk på kundskaber. Kjeld Fredens udtrykte det på den måde, apropos blå maling, hvor han si-

ger, jamen kreativitet, der ikke bygger på viden og kundskaber, det er som fingermaling på blå stue. Den 

beskrivelse har jeg brugt nogle gange, og den vinder faktisk også genklang, så det er den ene del at gå ind 

og så sige, jamen det man kalder sociale kompetencer som f.eks. kreativitet, samarbejdsevner osv., det er 

en del af det samlede faglighedsbegreb.  

Dorte og jeg har i forbindelse med Ny Nordisk Skole kæmpet for at få det brede faglighedsbegreb aner-

kendt i Ny Nordisk Skole, og vi synes faktisk, vi er nået ganske godt i mål, mest pkt. 5 i manifestet. Det er 

den ene vigtige diskussion, vi skal gå ind i, og den anden det er det, du er inde på, Morten, omkring at man 

kan skille op og så sige, lærerne tager sig af det faglige, og pædagogerne tager sig af de sociale kompeten-

cer. Her har vi altså, som du også er inde på, rigtig god forskningsmæssig belæg på, at det er noget værre 

vrøvl. Læreren lykkes kun med sin undervisning, hvis læreren magter både det faglige, det fagdidaktiske, 

relationskompetencen, den sociale kompetence i klassen. Det er det, der giver den gode undervisning, og 

den der naive forestilling, at pædagogen sørger for roen, og så står læreren og underviser, det har vi altså 

faktisk med Clearinghouse i spidsen rigtig god belæg for at tilbagevise. Der hvor vi bliver udfordret, det 

tror jeg i høj grad er, det jeg nævnte før, at man tænker økonomisk. Det siger man selvfølgelig ikke, jo der 

er nogle få ærlige skoleledere, som siger, at det er det, der er udgangspunktet, men det er altså der, hvor 

kommunalbestyrelser, ikke mindst forvaltninger, sidder og har øjnene fokuseret på bundlinjen, kan vi gøre 

det billigere? Men det ændrer ikke i, at jeg er fuldstændig enig, vi skal stadigvæk fortsætte kampen om at 

fortælle, at der er faktisk kvaliteten til forskel.  

Så vil jeg da også rigtig gerne tilslutte mig støtten til lærerne i Randers Kommune, der er overhovedet in-

gen tvivl om, at den kamp, som lærerne i Ballerup har taget af 2 omgange, har haft rigtig, rigtig stor betyd-

ning, og derfor er den kamp, som der knokles i Randers, af rigtig stor betydning for os alle sammen, så jeg 

er glad for, at det også blev nævnt, og at der blev givet et stort bifald til lærerne i Randers. 
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Klapsalver 

Helle Hjorth: Ja tak, Søren Aakjær har bedt om ordet. 

Søren Aakjær: 

Her for godt en uge siden, da kunne jeg fortælle tillidsrepræsentanterne i Århus, at endnu en sparerunde er 

på vej i Århus Kommune, minimum 150 mio. kr., men nok nærmere 250, for politikkerne vil også gerne 

lave kulturby i 2017. Det er en milliard. Reaktionen, det var ikke til at få øje på. Det er den samme for-

nemmelse, jeg sidder med her. Vi er fuldstændig kørt over, hvad gør vi? Den resolution, som vi nu ikke 

fremstillede, den havde lige præcist en vinkel ind, som gør, at vi måske kan tale med politikkerne i det rig-

tige sprog. Kvalitet i undervisningen. Men er der nogen, der tror på, at vi får tilført den 2,5 mia. igen inden 

for de næste par år, mens vi venter på bedre tider. Jeg kan sådan blive helt vrråå. Den krisebevidsthed, der 

er i organisationen, den er simpelthen for høj. Medlemmerne, de er klar, og det der hele tiden ødelægger 

billedet, det er, når vi har en Århus borgmester, som kommer til at sige, jamen det koster ikke servicefor-

ringelser, vi kan sagtens lave kvalitet for lavere. Nej, vær nu ærlig og sig, der er sparet 2,5 mia., kvaliteten 

den er blevet ringere, vi er blevet færre, selvfølgelig løste vi nogle opgaver før. Jeg er nød til at fremstille 

det resolutionsforslag, jeg håber ikke, I har smidt det alt for langt væk. Jeg synes tonen er noget skarpere, 

end det der er i hovedstyrelsens, og jeg er bange for, at medlemmerne ikke hører os. Vi er nød til at insi-

stere på, at politikkerne taler med os om det, der faktisk er virkeligheden, det er, at vi er i en dyb økono-

misk krise. Hvis vi skal sidde med ved forhandlingsbordet, sidde med til at bestemme, hvad der skal foregå 

i den danske folkeskole, så er vi nød til at tale samme sprog, og det handler om at komme igennem denne 

her krise bedst muligt. Tak. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: 

Ja jeg håber også, at I fortsat er i besiddelse af det, det tidligere fremsendte forslag fra Århus Lærerfor-

ening er atter blevet fremsat og indgår i behandlingen. 

Så giver jeg ordet til Pia Jessen. 

Pia Jessen:  

Ja, jeg synes, jeg er nød til at gå på talerstolen for at komme med en lille bemærkning til det, Morten frem-

satte herfra. Jeg vil læse min lille historie. Jeg vil starte med slutningen af et lille eventyr. Som I sikkert hu-

sker fra Peter Plys den sørgelige dag, da Jakob og Peter Plys skulle i skole. Det var farvel til friheden og 

farvel til legedyrene. Jakob og Plys går lidt sørgelige sammen, de føler at et nyt og alvorligt afsnit begynder. 

Så siger den ene til den anden: Hvor skal vi gå hen? Og svaret bliver: Ingen steder. Og så gik de derhen. 

Det er poetisk humor, for der er ingen steder at gå hen, når man skal begynde på noget, som ingen kan 

undslå sig. Johannes Møllehave har skrevet det her om sin egen oplevelse fra sit barnebarn, Rosa, som er 7 

år og skal begynde i 1. klasse. Men sammenligner jeg min egen skolestart, siger Johannes Møllehave, som 

var et dyk, som varede i 5 år, så var hendes helt anderledes og velforberedt.  

Det er en kompliment til skolen, en skole, som hun kender, for hun har gået et år i børnehaveklasse, og 

hvilket år. Det begyndte sidste år, hvor hun var inviteret en måned før sommerferien til at møde de 21 

andre i klassen. Hun så, hvor hun skulle sidde, hun så, hvordan lærerne så ud, og hvordan lokalet var. Midt 

i sommerferien, så fik hun et klassebillede, som var taget den dag, hvor hun var i skolen. Den første hver i 

klassen fik, da skolen begyndte, var en ven fra 5.klasse. Så havde de altid en fast forbindelse, hvis en time 
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var aflyst, eller de gerne ville have noget læst op, eller have hjælp i frikvarteret. Forberedelsen foregik også 

ved, at børnehaveklasselederen sendte et brev hjem i sommerferien og ugentligt sendte et brev hjem til 

familien, så alt var trygt og rart, da børnene skulle møde i skolen. I børnehaveklassen var der ugens vers af 

Halfdan Rasmussen, og der var fortællerstolen, som var en fin gammel lænestol, som kun måtte bruges, 

når der skulle fortælles gode historier for klassen.  

Da hun havde gået i skole i 2 måneder, så spurgte jeg hende, om hun havde fået nye venner, og svaret lød: 

Morfar, du ved, vi er 22 i klassen, så jeg har altså fået 21 venner, om det holder til 5. klasse, det ved jeg 

ikke, men det er en skole, som gør meget ud af, at alle trives med hinanden. Der er skovture for hele fami-

lien, og der er hytteture, hvor man bager snobrød, finder frøer som sættes ud igen, og man leger sammen. 

Der er dage, hvor man tager noget med i tasken, som begynder med P, som papir, propper, porcelæn, 

pinocchiokugler og papegøjer. Eller noget der begynder med F, og så gættes der løs. Hvad tror du, jeg har 

med i tasken. Sådan leger de bogstaverne ind, og så langt er de kommet på et år, at Rosa en dag, hvor hun 

står på stationen, sagde: Er det ikke mærkeligt, at både S-tog og Shakespeare begynder med S. De øvrige 

spurgte, hvem er det, og hun svarede, som om man var født til at vide det: Det er ham fra Hamlet. Når 

hun begynder i 1. klasse, så kender hun alle, og er tryg og ser frem til et skoleår med de lærere, som hun er 

fortrolig med. Måske er der nogle børneklasseledere, der vil sige, at det er en selvfølgelig skolestart, men 

det selvfølgelige efter min erfaring med skoler, er desværre også det sjældne. Jeg misunder ikke Rosa, jeg 

under hende og langt flere forskrækkede små 1. klasses unger en så flyvende skolestart. En start, hvor man 

ikke er angst og klemmer armene ind til kroppen, men er højt oppe og tror på sine venner. Dermed håber 

jeg, at du også vil få et andet syn på børnehaveklassen. Tak for ordet.  

Klapsalver 

Helle Hjorth: 

Ja tak, så er der ikke flere indtegnede talere til dette punkt på dagsordenen. Jeg samler lige op på dette 

tidspunkt af dagen på, hvad det er for nogle forslag, vi har fået forelagt, og hvad for nogen der skal sættes 

til afstemning, inden vi fortsætter med i morgen. 

Hovedstyrelsen har fremlagt forslag til resolution B1, og forslag til resolution B2. Så fik vi fremlagt æn-

dringsforslag til resolution B3, det var nr. 01 i stedet for B3. Så fremlagde hovedstyrelsen et forslag til re-

solution, nummer 06. Johnny Specht fremlagde forslag til resolution, det er nummer 07, det skulle være 

blevet fremdelt til jer alle, og endelig så genfremsatte Århus Lærerforening forslag til kongresresolution ” 

Visioner om uddannelse kuldsejler i kommunerne”. Det er de 6 forslag, der er liggende her, og som vi skal 

fortsætte behandlingen af i morgen torsdag, når vi genoptager kongressen her i salen kl. 9.00. Så vi slutter 

for nu, og inden jeg slipper jer fuldstændigt, så vil jeg lige minde jer om, som det også blev sagt tidligere i 

dag, at til pkt. 5 i morgen Ny Nordisk Skole kommer ministeren for børne- og undervisning, Christine 

Antorini. Når hun har talt, så blev det oplyst, at så vil der være en efterfølgende debat, hvor der vil være 

mulighed for at stille ministeren spørgsmål fra salen. 

Og lidt praktisk info: Jeg skal sige til jer, at denne her sal bliver aflåst. Det er ikke ensbetydende med, at vi 

ikke anbefaler, at I tager værdiggenstande med, men jeg er blevet bedt om at sige, at uagtet, at det ikke 

virkede efter hensigten i dag, og det gjorde det så alligevel, var der nogen, der sagde, det er blevet testet. 

De små, som vi bruger til elektronisk afstemning, skal I naturligvis lade blive liggende, dem skal i ikke tage 

med i dag. Så computere, og hvad i ellers har af værdigenstande, dem tager I med, resten kan I godt lade 

ligge af papirer, salen bliver låst.  

Og så suspenderer vi kongressen for nu, og mødes i morgen her i salen kl. 9.00. Tak for i dag. 
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Den 13. september 2012 – kl. 09.00 - 10.10 

 

Anders Bondo Christensen: 

Vi er ved at være klar til en ny arbejdsdag. Inden vi sådan genåbner kongressen, så vil jeg lige benytte lej-

ligheden til at gøre opmærksom på, at vi får besøg af børne- og undervisningsministeren i dag. Vi har invi-

teret Christine Antorini til at drøfte Ny Nordisk Skole med os, og det er det, der er udgangspunktet for 

debatten. Jeg synes bare, vi skal vise så meget respekt, at når vi har inviteret ministeren til så et punkt, så er 

det også det, vi bruger som udgangspunkt. Det er jeg helt sikker på, at I selvfølgelig også gør, men man 

kunne måske være fristet til også at bringe nogle andre ting på banen. Det kan man også godt, men ud-

gangspunktet er altså Ny Nordisk Skole. 

Vi starter selvfølgelig også i dag med en sang, og det er: Septembers himmel er så blå, og det er den oveni 

købet i dag, så vi rejser os lige op og synger. 

Der synges. 

Anders Bondo Christensen: 

Så tror jeg ikke, det er mig, der skal sige noget, men dirigenterne der overtager ledelsen af kongressen igen, 

værsgo Helle. 

Helle Hjorth:  

Vi fortsætter, hvor vi slap i går, med behandling af dagsordenens pkt. 4 om samfundsøkonomien, og da vi 

forlod hinanden i går aftes, da havde vi en række forslag liggende, som var blevet forelagt og behandlet og 

som sådan klar til behandling af kongressen igen i dag. Jeg samler lige op, inden vi fortsætter, der er kom-

met en lille talerrække på. Men de forslag, der ligger her fra morgenstunden af, det er hovedstyrelsens reso-

lutionsforslag B1, det er resolutionsforslag B2. Så er det hovedstyrelsens resolutionsforslag nr. 01, æn-

dringsforslag til B3. så genfremsatte Århus Lærerforening forslag til kongresresolution ” Visioner om ud-

dannelse kuldsejler i kommunerne”. Hovedstyrelsen fremsatte forslag til resolution nr. 06, og endelig et 

forslag til resolution nr. 07 fra Johnny Specht. Jeg vil indlede med at give ordet til formanden. 

Anders Bondo Christensen: 

Jeg vil starte med en kommentar til Johnnys forslag, som hovedstyrelsen støtte, men vi kommer lige med 

en præcisering omkring Den Danske Model, fordi vi synes, det er det, der er hovedbudskabet i Johnnys 

forslag, så vi vender lige tilbage om lidt med et ændringsforslag til Johnnys, men selve intentionen om at 

sende det her signal fra kongressen, det er vi helt enige med Johnny i.  

Så ligger der jo hovedstyrelsens forslag og et trukken og genfremsat forslag fra Århus, som har meget pa-

rallelt indhold, og det er i hvert fald vores oplevelse, at vi selvfølgelig ikke kan vedtage begge 2. I løbet af 

diskussionen i går synes jeg også, vi fik skærpet opmærksomheden på den situation, den meget, meget 

alvorlige situation, vi står i, hvor de signaler vi får, både fra KL, men i høj grad også fra regeringen, som 

kun kan opfattes som sådan en indirekte trussel om indgreb i vores aftaleforhandlinger. Kombineret med 

at vi indimellem, synes jeg, kan høre nogle signaler fra regeringen, der tyder på, at man faktisk kobler en 

kommende folkeskolereform sammen med lærernes arbejdstidsaftale. Altså, det er jo helt uhørt. Folketin-

get kan lave al den lovgivning, de vil, men det er altså ikke vores arbejdstidsaftale, der skal finansiere en 

kommende folkeskolereform. 
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Klapsalver 

Samtidig, da Søren genfremsatte forslaget fra Århus, gav Søen udtryk for, hvad gør vi, altså mens vi snak-

ker her, så tonser virkeligheden ned over medlemmerne ude i dagligdagen, vi må gøre et eller andet. Vi 

skal selvfølgelig vedtage en resolution, fordi det er en måde også at sende et signal på. Men i hovedstyrel-

sen er vi blevet enige om, at vi vil supplere hovedstyrelsens resolution med en direkte henvendelse til 

statsminister Helle Thorning Schmidt for simpelthen at forlange at komme i kontakt direkte med regerin-

gen om det, der foregår. Og derfor er vi ved at udarbejde et brev, som vi agter at sende til statsministeren 

fra hele kongressen. 

Forretningsudvalget fremlagde forslaget i udkast til hovedstyrelsen her, kort før kongressen blev genopta-

get. Vi har fået nogle kommentarer ind, og vi har nogen til at prøve at sidde og arbejde på det brev. Der er 

overhovedet ikke nogen politiske uenigheder i forhold til indholdet i det brev i hovedstyrelsen, det vi sid-

der og arbejder med lige nu, det er nogle sproglige tilrettelser. Men jeg vil prøve at beskrive lidt, hvad det 

er for nogle signaler, vi ønsker at sende til statsministeren, til regeringen og til hele det offentlige Danmark. 

Vi skriver til statsministeren, at vi både er dyb forundrede og dybt bekymrede over den ageren, som rege-

ringen har i forhold til vores arbejdsforhold. Vi påpeger, at regeringen gang på gang udtaler sig omkring 

vores arbejdsforhold, vores arbejdstid, uden at de på et eneste tidspunkt har inviteret os ind til en drøftel-

se. Det var faktisk først efter, at vi havde insisteret over for børne- og undervisningsministeren, at vi i 

december måned 2011 fik mulighed for at gå ind og forklare, hvordan arbejdstidsaftalen rent faktisk hæn-

ger sammen. Og til jeres oplysning kan jeg fortælle, at vi helt klart oplevede, at det ændrede på den hold-

ning, der var i ministeriet til vores arbejdstidsaftale. Og det har vi faktisk helt konkrete eksempler på efter-

følgende.  

Vi prøver at skrive om, hvad den situation er, vore medlemmer står i ude i dagligdagen, hvor man prøver 

at gøre alt, hvad de overhovedet kan for at lave den bedst mulige undervisning i den situation, som er præ-

get af massive kommunale besparelser. Der er nedlagt 8 % af alle lærerstillinger i folkeskolen, der er kun et 

fald i elevtallet på 2 %, der er 2½ mia. mindre at lave skole for i 2012, end der var i 2009. Samtidig er vi 

forpligtede af de bestemmelser, som folketinget og hele regeringen står bag, der er beskrevet i folkeskole-

loven. Jeg har mange gange, og det gør vi også i brevet, henvist til § 13 og § 18 i folkeskoleloven, hvor der 

faktisk er detaljerede krav til lærernes forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Det er altså poli-

tisk besluttet, at det skal alle lærere gøre. Vi fik jo en glimrende beskrivelse af antallet af trin- og delmål, en 

lærer skal forholde sig til i går, og der står faktisk, at det skal de gøre i folkeskoleloven.  

Så beskriver vi, at inklusionsdagsordenen, som vi jo som udgangspunkt støtter, fordi vi synes, det er helt 

rigtigt at kunne rumme flere elever i normalundervisningen, hvordan den stiller yderligere krav til lærernes 

tilrettelæggelse, forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Hvordan det helt uundgåeligt medfø-

rer, at lærerne kommer til at bruge mere til på samarbejde med andre faggrupper, med forældrene, med 

skoleledelsen, og samtidig så er budskabet fra regeringen, fra KL, at lærerne skal undervise mere. Altså der 

er simpelthen ikke sammenhæng i det, og jeg synes også, det var noget af det, signalet var fra Århus reso-

lutionen.  

Med den opgave lærerne har, så er det jo sådan, som vi også har dokumenteret, at der er langt under 2 

min. pr. elev pr. lektion til at planlægge, forberede og efterbehandle undervisningen, Med den beskrivelse 

vi fik af antal delmål og trinmål, så er det altså langt fra tilstrækkeligt, og alligevel lægger man pres på vores 

arbejdstid. Vi opfordrer til, at regeringen i stedet for helt seriøst forholder sig til, hvordan lærerne har mu-

lighed for at leve op til de krav om kvalitet i undervisningen, som regeringen jo selv er med til gang på 

gang at formulere. Og så påpeger vi, at gennem de signaler, man sender, der anklager man jo lærerne for at 
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bruge deres tid ineffektivt, at man præstere mere, og det kan godt ske, at det er en rigtig god strategi, hvis 

målet det er at tegne et billede i befolkningen af en faggruppe, der ikke laver det, de vil, men samtidig så 

sender man altså et signal, der er total mangel på respekt for lærernes arbejde.  

Vi prøver at beskrive det samarbejde, der er, mellem regeringen og KL. Vi ved jo, at de har siddet med et 

udvalgsarbejde. Når vi så søger aktindsigt, det skriver jeg ikke om her, men det er det, der er tilfældet, da vi 

så forsøgte at få aktindsigt i det arbejde, så lavede man udvalget om til en selvstændig juridisk myndighed, 

fordi så var der ikke nogen aktindsigt, så var det et lukket arbejde, og vi kunne ikke få at vide, hvad der 

foregik. På den måde har man forsøgt at holde os udenfor. Vi skriver, at det er helt uhørt, at man på den 

måde samarbejder med den ene part i en overenskomstaftale, at det efter vores mening klart er imod in-

ternationale konventioner, og det i hvert fald er i fundamental modstrid med hele den danske model. Vi 

giver udtryk for, at vi synes, det er chokerende at opleve det fra en socialdemokratisk ledet regering, og vi 

synes i øvrigt, det står i skærende kontrast til hele regeringens fine tale omkring en tillidsreform.  

Så prøver vi at beskrive, hvordan vi har prøvet at tage ansvar for kvaliteten i undervisningen. Vi mener 

faktisk, at arbejdstidsaftalen, vi indgik med KL i 2008, er et eksempel på, at vi tog ansvar for at skabe 

rammer for en god undervisning. Vi har faktisk også en evaluering, der dokumenterer, at det er lykkedes, 

vi har opnået de intentioner, som parterne i fællesskab havde.  

Vi prøver at beskrive vores læseprojekt, som en måde man kan støtte lærerne i deres opgave på. Vi under-

streger, at vi har lagt en række konkrete forslag frem for børne- og undervisningsministeren, som alle 

sammen har til mål at styrke elevernes udbytte af skolegangen. Og derfor finder vi det helt urimeligt, at 

lærerne og Danmarks Lærerforening fremstilles som bagstræberiske og modstandere af udvikling, og igen 

det er muligvis belejligt, hvis man vil tryne lærerne ved nogle OK-forhandlinger, men det er altså en fuld-

stændig forfejlet strategi, hvis målet er at skabe bedre undervisning ude i skolerne. Hvis vi vil have en god 

skole, så er hele forudsætningen, at eleverne møder dygtige, engagerede lærer, der har overskud, og derfor 

så bliver vi nød til at gøre opmærksom på, at en konflikt på lærerne på det her område, det vil være helt 

ødelæggende for de intentioner om øget faglighed, om bedre inklusion, som regeringen har. Det vil i virke-

ligheden være at fjerne tæppet under hele projekt Ny Nordisk Skole. Og det skal forstås, som det er: en 

klar trussel om at det er det, der er konsekvensen. Men jeg vil så også godt sige til jer, at når vi sender de 

her signaler, så mener vi det helt alvorligt. Vi kan ikke bare sidde med hænderne over kors, hvis regeringen 

fortsætter det felttog mod vores medlemmers arbejdsforhold. Så må de tage de konsekvenser, det har. 

Klapsalver 

Med den aftale vi lavede i 2008, der gjorde vi op med bureaukrati, og vi skabte en fleksibel ramme, vi prø-

vede at øge lærernes professionelle ansvar for undervisningen, vi prøvede at lægge et helt ny ledelsessyn 

ind over skolen, hvor det var kvalitet og ikke administration og bureaukrati, der skulle fylde hos lederne. 

Det er alt det, man er i gang med at sætte over styr, og det er altså ganske, ganske alvorligt i bestræbelserne 

på at vride de sidste arbejdstimer ud af lærerne. 

Og med det arbejde KL og regeringen gør for tiden, så risikerer man altså at lægge alt det i ruiner, og det 

synes vi, at statsministeren skulle vide, at det er det man sætter på spil. På baggrund af det slutter vi brevet 

af med at sige, at vi har en forventning om, at vi hurtigst muligt kommer i ordentlig dialog med regeringen 

om, hvad det er, der foregår på det her område. Vi vil ikke acceptere længere bare at blive holdt ude, og 

der foregår noget, som vi ikke kan få indsigt i mellem KL og regeringen.  

Ved at lave sådan et brev, så synes vi, at vi både får beskrevet nogle af de ting, som ligger i Århusresoluti-

onen. Vi synes, vi på en anden måde får sendt et signal, fordi det er hele kongressen, der står bag det her 
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brev. Vi er faktisk overbevist om, at et sådant brev vil skabe større opmærksomhed end en resolution. Vi 

vil prøve at følge det op med, at der vil blive lagt et interview ind, hvor jeg kommenterer brevet på for-

eningens hjemmeside, vi vil sørge for, at det brev helst allerede i dag bliver sendt ud til alle tillidsrepræsen-

tanter, så vi også på den måde kan bruge det her til at skabe opmærksomhed blandt medlemmerne om den 

situation, vi står i, fordi vi kan få rigtig meget brug for medlemmerne her i foråret.  

Så vi håber, at det kan være noget, vi kan samle os om, og vi vil opfordre Århus til at trække deres resolu-

tionsforslag og bakke op omkring brevet og hovedstyrelsens forslag. 

Klapsalver 

Så er der nogen, der har sagt, ligesom kommenteret på de indlæg, der har været i går, der mener de, at jeg 

lod Mortens tanker omkring børnehaveklassen sådan stå uimodsagt. Jeg vil gerne understrege, at det er 

Danmarks Lærerforenings politik, at det er børnehaveklasseledere, der har ansvaret for børnehaveklassen, 

det står i vores principprogram, og det er foreningens holdning, og man kan selvfølgelig altid stille vores 

holdning til diskussion, men det er holdningen, og vi har arbejdet målrettet på at få skabt en uddannelse 

for børnehaveklasselederne, så man får nogle kompetencer, nogle kvalifikationer til at løse den opgave i 

børnehaveklassen, og det er langt om længe lykkedes, bl.a. fordi børnehaveklasselederforeningen har gjort 

et rigtigt ihærdigt og godt stykke arbejde i den forbindelse, bare lige så der ikke er tvivl. 

Klapsalver 

Helle Hjorth:  

Ja tak, vi har fået nogle indtegnede talere. Jeg vil starte med at give ordet til Niels Lynnerup fra hovedsty-

relsen. 

Niels Lynnerup: 

Ja, tak for det. Jeg er her også for lige at knytte nogle kommentarer til Johnnys resolutionsforslag om op-

bakning til 3F’s kamp for ordentlige løn- og arbejdsvilkår, og den støtter jeg varmt, i den let redigerede 

form, som snart kommer ud. Jeg synes, at det var sådan her i sommer, at her kunne man sådan lidt fra 

sidelinjen konstatere, at denne her konflikt sådan i manges øjne blev fremstillet som den lille restauratørs 

kamp mod den store stygge fagforening. Og nu i går snakkede vi lidt om det her med mediestrategier, og 

at vi nogen gange er trængt i defensiven. Man kan så her konstatere, at 3F’s kommunikationsstrategi, uden 

at genere dem alt for meget, sådan måske ikke ligefrem bragte dem i offensiven. På min egen facebook 

opdatering, der kunne jeg så også til min undren se, at nu når der kom det her, den her opfordring til at 

støtte Vejle restauratøren, og så kender I jo det her ikon ”synes godt om”, og der kunne jeg så konstatere, 

at en hel del venner havde klikket ”synes godt om” til støtte til Vejle restauratøren. Nu kan man måske så 

sige, at jeg holder de forkerte venner på facebook, men jeg vil også sige, at selvom – nu er jeg en meget 

begrænset bruger af facebook, og det her er jo en højst uvidenskabelig undersøgelse, jeg tror simpelthen 

ikke, at min vennepopulation er stor nok, til at man kan sikre nogen validitet her, jeg tænker den me-

ningsmåling er sikkert lige så god som dem, Anders berettede om i går, men alligevel, så overbeviser det 

mig også om, at vi har en stor pædagogisk opgave for at forklare medlemmerne værdierne af denne her 

danske model og værdierne af de kollektive overenskomster.  

Det blev sådan lidt lagt ud som om, at ordet frihed bliver sagt, så er det godt. Det gælder ikke i denne her 

sammenhæng efter min bedste overbevisning. Jeg tror heller ikke, at denne sympati for Vejlegården ud-

sprang af, at den almindelige lønmodtager ønsker en liberalisering af arbejdsmarkedets reguleringer, det 
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tror jeg ikke, jeg tror simpelthen, det bunder i manglende viden om, hvad det er, der regulerer vores løn- 

og arbejdsforhold. 

Så derfor synes jeg, at det er en meget væsentlig opgave for os, også i forbindelse med den støtte vi kan få 

brug for, som Anders nævnte lige før, at vi får kommunikeret de her værdier ud til hele, ja vores medlems-

skare, men også til hele den øvrige del af K2 gruppen og i det hele taget hele fagbevægelsen, for der tror 

jeg, der er rigtig mange, der ikke forstår det her. Her har vi virkelig en opgave, man kan jo sige, at med de 

her 10-15 års samfundsudvikling, hvor man har haft øget fokus på det individuelle frem for det fælles, ja så 

kan det jo godt have sat sig nogle spor. Jeg tror, vi skal lave en stor indsats for, at vi får udbredt kendska-

bet endnu mere til den danske model. Det kan godt være, at vores medlemmer egentlig er ret godt med, 

men det gælder også alle mulige andre lønmodtagergrupper. Så jeg støtter i hvert fald den resolution, der 

snart kommer ud, og jeg synes, det var et godt initiativ, Johnny, tak. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Ja tak, Anders Liltorp 

Anders Liltorp:  

Tak for ordet, jeg prøvede at få nettet til at fungere, det lykkedes ikke sådan helt efter hensigten, men jeg 

har et gammeldags USB-stik her. Jeg kommer faktisk med et forslag til en kongresvedtagelse, fordi nogen 

af de ting, der er blevet sat i går, bl.a. af Søren fra Århus, denne her fornemmelse af opgivenhed, og denne 

her rigtig svære situation, vi står i frem mod OK-forhandlingerne, men i det hele taget i forhold til vores 

samarbejde med bl.a. politikere på Christiansborg og kommunalt, jamen der har vi nogle gedigne udfor-

dringer, og det er med stor glæde, at vi så begynder så småt at komme i offensiven, men jeg tror ikke på, at 

vi kan gøre det helt alene, så det jeg lige vil prøve at fortælle om, det er, at i Rødovre kommune, der ved 

kommunalvalg 2009, der lavede vi et fælles fagpolitisk arrangement op til kommunalvalget. Der var ikke de 

store videnskaber bag det, vi blev bare enige om på tværs af de faglige organisationer, at medarbejderen er 

den vigtigste ressource. Længere behøvede det sådan set ikke at være. Og alt andet lige betød det, at når vi 

siger noget, så er det ikke Google, så er det ikke FOA, så er det ikke Rødovre Lærerforening, så er det ikke 

3F, så er det os alle sammen, og nu er vi jo så beærede med Erik Nielsen som borgmester, nu formand for 

KL. Men det betyder rigtig meget at sende et ekspertteam signal om, at de faglige organisationer de står 

sammen. Det kan godt være, at der er detaljer, men nogle af de helt basale ting, dem er vi fælles om, og det 

siger vi åbent. Så for at gå herfra med hænderne over hovedet, så tror jeg vil skal belave os på at være mere 

i offensiven også på længere sigt, ikke kun frem mod OK!3, og det hænger sådan set også sammen med 

samfundsøkonomien og de perspektiver, der er for os, ikke bare nu men også de næste mange år. 

Jeg vil foreslå, at I vedtager følgende: ”Kongressen pålægger hovedstyrelsen at kontakte de faglige organi-

sationer i forbindelse med både den offentlige og private sektor i Danmark med henblik på at udarbejde et 

fagpolitisk manifest. Manifestet skal være kortfattet og klart for enhver og skal bl.a. indeholde et nej til 

løntrykkeri, et ja til aftaleret og kollektive overenskomster og en tydelig opbakning til den danske model. 

Manifestet præciseres op til det kommende kommunal- og regionsvalg i 2013.” Jeg håber, at det her kan 

være med til også at sige, at vi i Danmarks Lærerforening rækker hånden frem mod de andre faglige orga-

nisationer på tværs af forskellige fagskel, fordi vi bliver nød til at stå sammen. Det der sker på lærernes 

arbejdstid i øjeblikket, den måde der bliver spekuleret over for os, det er jo ikke en enlig svale, den har 

været der før, de kommer igen. Og hvis ikke vi står sammen, så kan vi være sikre på, at politikerne og for-

skellige regnedrenge nok skal få held med at komme igennem med sådan nogle ting. Tak. 

Klapsalver 
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Helle Hjorth: Det forslag, som Anders Liltorp netop har fremsat, det sørger vi naturligvis for at få trykt og 

omdelt. Så giver jeg ordet til Lene Jensen. 

Lene Jensen: 

Normalt, når man står på denne her talerstol, så er man gået herop, fordi man har en resolution eller en 

vedtagelse af et forslag dertil. Eller også er det, fordi man har en kommentar til det, formanden siger, eller 

har et spørgsmål til formanden. Men det er ikke mit ærinde, det er ikke derfor, jeg er gået herop, jeg er gået 

herop, fordi i går i den debat, der var, undrede jeg mig over de kommentarer og forslag, der kom fra År-

hus Lærerforening. På den ene side udtrykker man mistillid til sin lokale borgmester og politikere for at 

melde store besparelser ud og vil ikke kalde det for kvalitetsforringelser, og samtidig så kan man lave en 

K2 arbejdstidsaftale, som siger netop kan lade sig gøre, fordi den bygger på tillid med de samme politikere. 

Det hænger ikke sammen inde i mit hoved.  

Klapsalver 

Vi har i Glostrup i foråret været ude for stort set de samme besparelser som i Århus, jeg ved godt, at Glos-

trup ikke er nær så stor som Århus, men når man regner sammen, så tror jeg nok, det er akkurat det sam-

me. Vi havde også vanskelige forhandlinger, og for at få enderne til at hænge sammen, måtte vi tage ele-

menter ud af faktoren, så vi kunne bibeholde en A08 aftale, og som i Herning lavede vi også en lavere 

faktor på tilfældige vikartimer. Vi er også en økonomisk trængt kommune, hvor lærerne i forvejen under-

viser meget, det er da ikke særligt rart, at nogle af vores lærere underviser mere end 26 lektioner om ugen, 

men vi forhandlede altså en aftale, hvor der var gensidig respekt for hinandens roller, uden at vi skulle 

sælge ud af arvesølvet.  

I min naivitet troede jeg, at man holdt en tæt kontakt til Danmarks Lærerforenings sekretariat, hvis man 

var ude i nogle svære forhandlinger omkring arbejdstiden, og man ikke indgik aftaler, som kunne få skade-

lig virkning på forhandlingerne i andre kredse. Og i disse økonomisk trængte tider, er det da endnu vigtige-

re, at vi står sammen i en fælles fagforening. Specielt efter det, som Anders sagde her til morgen. Min be-

kymring er nu, om vi i vores kommende forhandlinger bliver mødt med krav om fast tilstedeværelse og 

aftaler, der laves mellem skolelederen og den enkelte lærer, altså uden om tillidsrepræsentanten. Elementer, 

som jeg mener, er helt uacceptable for at kunne lave en aftale. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Ja tak, Malene Beckman 

Malene Beckman: 

Undskyld, jeg blev lige så begejstret, så jeg glemte lige, det var mig. Ja i kreds 134, det er Djurs Lærerfor-

ening, der ønsker vi ligesom hovedstyrelsen at bakke op om resolutionen omkring Vejlegården, som er 

fremsat af Johnny Specht, vi ønsker tilmed, at den bliver endnu skarpere, og derfor har vi nogle ændringer. 

Jeg læser hele vores resolution op, og så håber jeg, I kan høre ændringerne: 

”Danmarks Lærerforening forsamlet til kongres den 12. – 13. september støtter op om 3F’s kamp for 

ordentlige løn- og arbejdsforhold på Vejlegården. Det er uacceptabelt, at såkaldte fagforeninger forsøger at 

underminere den danske model ved at indgå aftaler, der klart underbyder både løn- og arbejdsforhold for 

medarbejderne på danske arbejdspladser. Det er katastrofalt, at nogle danske kommunal- og folketingspo-

litikere forsøger at slå plat på en lovlig konflikt til skade for den måde, vi i Danmark har langvarig og suc-

cesfuld tradition for at opbygge et stabilt og troværdigt arbejdsmarked og samarbejde mellem arbejdsmar-
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kedets parter. Danmarks Lærerforening støtter 3F’s lovlige initiativer i arbejdet på at opnå en solidarisk og 

rimelig overenskomst for alle på området. 3F slår i deres kamp et vigtigt slag for den danske model, som 

er en af grundpillerne i det danske velfærdssamfund.” 

Det var det, jeg ville sige. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Ja tak, og Malene Beckman fremsatte et forslag til resolution, og det får vi naturligvis trykt 

og omdelt. Så er det Kurt Sørensen 

Kurt Sørensen: 

Ja, jeg har ikke noget forslag med, til gengæld så kommer jeg fra en kommune, der har mærket alle de her 

problemer, som er blevet beskrevet nu, nemlig Randers. I 2011 besluttede byrådet, at lærernes undervis-

ningsprocent for 2. gang skulle sættes i vejret, og det betød, at vores lokale A08 aftale blev opsagt, og da 

kravene til en ny aftale, eller tilbuddet var så lille, og kravene var så store, så fik vi ikke lavet nogen aftale 

for forrige skoleår, eller sidste skoleår. Vi fik stort heller ikke nogen aftale under A05, vi fik en TR akkord, 

og vi fik en aftale på børnehaveklasseledernes klasselærertid. Det var alt, hvad der var. Og det betød så, at 

der var 17 skoler, der stort set på alle områder gik i mødeplanen, der var 11 skoler, der kunne lave nogle 

lokale akkorder, nogle lokale helhedsaftaler.  

Men skoleåret var utroligt forvirret, vi kæmper stadigvæk med efterdønningerne af de mange ting, som vi 

dels er uenige om, og de ting som det har været sværere at gøre op. Da vi så skulle lave en aftale på inde-

værende skoleår, så havde byrådet så lige krydret det med at hæve undervisningsprocenten nok en gang i 

budget 2012. Og det gjorde jo, at det var totalt umuligt at få lavet en A08 aftale. Vi kunne heller ikke lave 

en A05 aftale, så det betyder, at i dag der har vi 27 skoler, der alle er i mødeplanen. Der er ingen kommu-

nale akkorder, der er ingen skoleakkorder, der er ganske få timerammer.  

Og det betyder, at hverdagen både for lærere og ledere er sat under et hårdt pres. Det er en svær ting, når 

en tillidsrepræsentant er bundet op i mødeplanen, og for nogle tillidsrepræsentanters vedkommende er der 

gået 3 uger, inden de har haft mulighed for at tale med skolelederen ved skoleårets start, og det gør jo, at 

problemstillingerne de hober sig op. Der har også meldt sig problemstillinger omkring opgørelsen af den 

måde, arbejdstimerne er stykket sammen på, når de er i mødeplan. Der er noget, der hedder arbejdstidsbe-

stemte tillæg, som ingen nogen sinde har prøvet at administrere ud i yderste konsekvens. Og samtidig med, 

at vi ikke har nogen arbejdstidsaftale, så fik vi også vores lønaftale opsagt, det var sådan, at alle overens-

komstansatte lærere de havde et Randerstillæg på 28.000 kr. om året. Det blev opsagt. Det er så erstattet af 

undervisningstillæggene i forhold til det konkrete antal undervisningstimer, vi har fået lavet et inklusions-

tillæg, og så er der så nogle arbejdstidsbestemte tillæg. Men det betyder, at der er lærere, der faktisk er gået 

op til 1.000 kr. ned i løn om måneden. Det er så andre, der har fået mere i løn, fordi de har mange under-

visningstimer ud over de 750 undervisningstimer, men den del der vedrører ny løn, den bliver faktisk først 

udbetalt her i slutningen af september, så de første 2 måneder er der nogen, der har haft en lønnedgang på 

op til 1.500 kr. Så det er barske vilkår i Randers.  

Så derfor er vi også meget glade for den opbakning, vi har fået dels fra den centrale forening, den politiske 

støtte vi har fået, og den hjælp vi har fået fra sekretariatet. Men vi er også rigtig glade for den støtteopbak-

ning, der kommer ude fra jer, ude i landet. Vi er blevet forgyldt fra Midt-Vest kredsene ude i Midt-

Vestjylland med en guldbarre til hver, bare et lille pålæg til lønnen, vi har jo så også i går fået en smuk ma-

skine fra Ballerup, og den vil vi selvfølgelig tage med hjem og gøre det bedste brug, vi kan, af. Og det så en 
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ekstra krølle på, at den faktisk kommer fra en af de lokale virksomheder, nemlig Randers Reb. Og Randers 

Reb, de har jo lavet, de eksisterer ikke længere, et ordsprog, der hedder: ”Hæng dem ikke i bagateller, hæng 

dem i Randers Reb”. Tak. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Ja tak, Morten Refskov. 

Morten Refskov:  

Nu har jeg efterhånden lært det. Nå, jeg står her for at kommentere på nogen af de forskellige forslag. Det 

første er Ballerup Lærerforenings støtte til nr. 07, det som Johnny Specht fremsatte, altså støtten til 3F, vi 

har faktisk allerede været der i det små. Jeg har taget kontakt i sidste uge en gang til formanden for 3F 

Vejle, og vi har også doneret et lille beløb til dem, ikke at det var noget stort, men jeg kan sige, at de er 

rigtig glade for al den støtte, de overhovedet kan få, så jeg kan kun bakke op om det initiativ. 

Så har jeg et ønske om et tillæg til det, der hedder B2 hovedstyrelsens forslag til resolution: Der er brug for 

hele arbejdsstyrken. Jeg vil foreslå, at man får en bombe med, som hedder noget i retning af: Vikararbejde 

skal varetages af uddannede lærere. Jeg mener, det er en af de ting, som også i høj grad kunne gøre, at vi 

kunne få nogle af vores dimittender og langtidsledige i arbejde, hvis vi faktisk fik besat noget af vikararbej-

det med uddannet arbejdskraft. Så det synes jeg ikke, vi kan andet end at have sådan en bombe på i for-

hold til denne her resolution. 

Jeg kan også i samme omgang spørge til, hvor skolelederforeningen er henne i det her, fordi, Anders Bon-

do, du taler om, at skolelederne i allerhøjeste grad faktisk gerne vil have, at det er uddannede lærere, der 

varetager opgaverne, men at man tit og ofte ansætter pædagoger, fordi man ikke har råd til uddannede 

lærere, eller vælger at prioritere sådan. Jeg tænker, at det må være skolelederne, der skal gå rigtig langt for-

an nærmest alle os andre og sikre, at dem man ansætter, det rent faktisk også er nogle, der kan varetage 

opgaven med kvalitet, så der kunne jeg godt tænke mig, at skolelederforeningen også i højere grad går ud 

og tager et ansvar i denne her sammenhæng.  

Så har jeg noget til nr. 01, denne her der handler om: Børn og voksne med særlige behov svigtes i kom-

muner. Jeg kan rigtig godt lide den her resolution, jeg synes, at den er vigtig, vi har ude hos os en ung-

domsuddannelsesinstitution, hvor man efterhånden har skåret alle lærerne væk og ansat pædagoger i ste-

det,”for de der de kan vel godt bare opholdes lidt af nogle pædagoger, der behøves vel ikke at skulle un-

dervises”, siges det. Jeg synes, det er forkasteligt, at nogle af de her unge mennesker, som i den grad har 

problemer i livet, ikke får den undervisning, som de har brug for, og derfor vil jeg støtte det her forslag, 

men jeg har en enkelt sproglig ting, jeg synes måske, at det – i hvert fald i min verden kunne fungere lidt 

bedre - nede i afsnit 4, der står: ”Der er grelle eksempler, hvor kommuner ikke har tilbudt en undervis-

ning, der kunne hjælpe dem mest muligt tilbage i en normal tilværelse”, jeg vil foreslå, man kunne sige 

noget med ”der kunne hjælpe dem bedst muligt tilbage til en normal tilværelse”. Jeg synes, det er noget 

mudret rent formuleringsmæssigt. 

Så vil jeg udtrykke min store enighed med Lene, det var et stærkt indlæg, Lene. Jeg kunne ikke have sagt 

det bedre selv, så det var rigtig godt. Men jeg bliver også nød til så at stille spørgsmålet, vi taler meget 

varmt om A08, og det er en aftale, der bygger på samarbejde, på tillid og på dialog, der er et eller andet galt 

i vores forening, hvis så stor en kreds som Århus, kan gå ind og lave en aftale, som i den grad spænder ben 

for alle os andre. Der mangler nogle af de her værdier om tillid og samarbejde og dialog. Hvor den ligger 
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hende, det vil jeg ikke udtale mig om, men jeg synes måske, at det er noget, man skulle evaluere rigtig kraf-

tigt på. 

Og endelig børnehaveklasselederne, ja når jeg nu står her alligevel, så føler jeg behov for at sige, at jeg i 

den grad anerkender det arbejde, som børnehaveklasselederne udfører, jeg kunne ikke drømme om andet. 

Jeg synes, det er et fantastisk arbejde, der bliver gjort, men det ændrer ikke på den grundholdning jeg har 

til, at man godt kunne opruste lidt i forhold til uddannelse af børnehaveklasselederne. Tak. 

Klapsalver 

Helle Hjorth:  

Ja tak, Morten Refskov kom med 2 af de forslag, der allerede ligger. I forhold til B1 hovedstyrelsens for-

slag til resolution, som har overskriften ”Der er brug for hele arbejdsstyrken”, der foreslog Morten Ref-

skov en ekstra dot, bullet forneden, som skal hedde: ”Vikararbejde skal udføres af uddannede lærere”. Og 

i forhold til ændringsforslag til resolution B3, dvs. den der har nr. 01, havde Morten Refskov en lille sprog-

lig rettelse i det næstsidste afsnit, hvor der står:” ...der kunne hjælpe dem mest muligt tilbage i en normal 

tilværelse”, der foreslår Morten, at der skal stå ”bedst” i stedet for ”mest” og ”til” en normal tilværelse, tak 

Morten, det ser vi på, og så giver jeg ordet til Søren Aakjær. 

Søren Aakjær: 

Ja, det var jo forventet, at jeg skulle sige lidt mere omkring det her, det havde jeg troet, jeg skulle i går, men 

jeg kan godt sige lidt nu. Det er meget vigtigt for mig at sige, at A08 i Århus har været en succes, vi har 

været en del af den evaluering, som også blev lavet mellem de centrale parter, der har skamrost aftalen på 

begge sider af bordet. A08-ånden i Århus har gjort en kæmpe forskel for det samarbejde, og det er bl.a. 

A08’s skyld, at vi har et rigtig godt samarbejde i Århus mellem forvaltning, skoleledere og lærerforening. 

Det har vi haft alle kræfter sat ind på at bevare. Igennem de 4 år vi snart har haft A08, vi har stort ikke 

været omkring, vi har været omkring alt for at bevare den her, og når jeg sagde i går, at vi har været inde 

og foreslå skolelukninger for at finde den besparelse, som skulle gå ud over vores arbejdstid, så kan vi 

næsten ikke gå længere i forhold til at opfordre til at finde pengene et andet sted. 

Vi havde det dilemma i Århus, at vores faktor jo var høj også i forhold til landsgennemsnittet, og der var 

presset stort fra starten af. Grunden til at vores faktor var høj, var at man havde prioriteret rigtig meget 

teamsamarbejde i Århus. Vi havde rigtig mange timer afsat i A08 til teamsamarbejde. Det var jo med til at 

sige, ok når vi så skal finde en besparelse, hvor skal vi så tage dem henne. Der har været mange modeller 

inde i A08, men det, der gjorde, at vi gik over til en K2, at faktoren er forhandlet ned fra 2,23 til 2,15, men 

det tog ikke hele den besparelse, og kommunen sagde til os, jamen så skal vi jo forhandle igen om et par 

måneder, fordi der er en ny besparelse på vej. 

Jeg havde valget mellem Randers eller en K2. Det er altså ikke sat op på den måde, at jeg forsøger at gå 

imod foreningens politik, Jeg vil allerhelst have en A08 med den faktor, vi havde oprindeligt. Jeg vil også 

have forhandlet en A08, hvis jeg vidste, at det stoppede her, men presset på økonomien har været så hårdt, 

at jeg havde valget mellem konflikt eller K2. Og det er det … Jeg håber, I kan forstå, at det ikke bare er 

spørgsmålet om at ville noget andet, det er et spørgsmål om det pres, der har ligget på os i Århus.  

Så er der flere, også i Politiken, der refererer fra vores aftale. Jeg vil opfordre jer til at læse den alle sammen 

og sætte jer ind i, hvad det egentlig betyder, for nogle af de beskyldninger, der har været omkring aftaleret-

ten, og at der er frit slag for kommunen i denne her aftale, det er altså ikke sådan, den er beskrevet. Vi ved, 

at KL har lavet nogle analyser på den for Århus Kommune, og de er ikke særlig begejstrede, det er ikke en 
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model, som de vil gå videre med, fordi der er slet ikke den besparelse i det, som nogen måske kunne tro. 

Vores tanke har været, og det er rigtigt, som Lene er inde på, at vores borgmester har været lidt ude og 

sige noget, som ikke er specielt godt, men til gengæld har vi en rådmand, som har siddet med i Ny Nordisk 

Skole projektet, og det vi har været ude på, det er at binde aftalen sammen med det, vi ellers laver i Århus 

Kommune, dvs. når vi afsætter midler til inklusion, når vi arbejder med at udvikle teamsamarbejdet, når vi 

generelt vil lave skoleudvikling, så tænker vi det sammen med kvalitet og det samme med vores arbejdstid. 

Dvs. vi kan ikke løbe fra arbejdstiden, uden at man løber fra alt det andet. Og det er også derfor, jeg er 

rigtig glad for, at Anders siger, at i brevet er der den kobling, at Ny Nordisk Skole projektet hænger altså 

ikke sammen, hvis vi er ude at slagte vores arbejdstid bagefter.  

Jeg har fået landet en arbejdstidsaftale i Århus uden at komme i konflikt. Det var det bedst opnåelige re-

sultat. Jeg håber, de blander sig udenom i regeringen i forhold til, at vi kan få landet en ny central aftale, 

eller en aftale, eller få lov til at fortsætte A08, men jeg synes, at det er stærkt, at man siger, samarbejdet 

holder på Ny Nordisk skole, hvis man blander sig for meget. Og derfor trækker vi selvfølgelig vores reso-

lution og bakker fuldt om omkring det brev, som bliver sendt her fra. 

Klapsalver 

Helle Hjorth:  

Ja tak, Søren Aakjær. Og som I hørte, så trak Århus Lærerforening forslaget til kongresresolution ”Visio-

ner om uddannelse kuldsejler i kommunerne”. Så har Anders Balle fra hovedstyrelsen bedt om ordet, 

værsgo. 

Anders Balle: 

Ja, det er jo måtten, der lige kommer op for at komme med en lille kommentar. For det første vil jeg gerne 

sige, at skolelederforeningen og skolelederne i Danmark har stor respekt for de personalegrupper, der er i 

skolen, og det er altså både lærere og pædagoger, nogle pædagoger er ansat som børnehaveklasseledere, og 

andre er ansat på anden vis. Jeg synes, vi skal også herfra udtrykke respekt for de personalegrupper, og det 

vil jeg gerne være med til, men selvfølgelig er der nogle grænseflader, og det vil der være ved med at være, 

jeg tror endda, der vil blive flere grænseflader, hvor vi skal diskutere, om det er lærerarbejde eller pæda-

gogarbejde. Og hvis det skal være lærerarbejde, så har jeg i hvert fald givet udtryk for, at så skal det være til 

en anden pris, ellers er jeg nød til at ansætte en pædagog, hvis det f.eks. er i lektiecafé eller lign., fordi der 

er det billigere, men som vikartimer, der er det altså ikke billigere at ansætte ikke-uddannede. 

Helle Hjorth:  

Ja tak, der er ikke flere indtegnede talere, jeg vil gerne give ordet til formanden. Formanden venter lige et 

øjeblik, men Marianne Henriksen har bedt om ordet 

Marianne Henriksen: 

Det blev så ikke så specielt velforberedt, fordi der lige kom den her. Jeg synes jo ikke, at man se på, hvad 

folk koster, jeg synes, man skal se på, hvilken opgave man gerne vil have løst. Hvis opgaven skal løses af 

en lærer, så koster det det, det koster. 

Klapsalver 

Og så har jeg dyb respekt for pædagoger, for de kan rigtig meget, jeg vil meget gerne snakke med dem om, 

hvad de kan gøre i skolen, men jeg vil ikke have dem ind og undervise, nå. Så vil jeg lige sige en ting til 
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Søren fra Århus, jeg er sådan set ligeglad, om han har en A08, eller han har en K2, eller han går på møde-

plan, jeg forstår bare ikke, hvor der i K2 aftalen står fast arbejdstid. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Ja tak, formanden 

Anders Bondo Christensen: 

Dirigenterne har hvisket mig i ørene, at de ikke afslutter punktet nu, men så vil jeg lige give bare nogle 

ganske få kommentarer, for det der sker omkring de 3 forslag, der er omkring Vejlegården, som jeg hører, 

vi alle sammen faktisk har en fælles holdning til, det er ar vi laver et lille gruppearbejde, så vi får et forslag. 

Jeg tror kun, vi alle sammen har en intention om at lave det bedst mulige, så det prøver vi at klare på den 

måde. 

Jeg synes, det ser rigtig spændende ud, det Anders kommer med omkring det her med at prøve at samle 

fagbevægelsen, altså noget af det vi har snakket om både i forretningsudvalg og hovedstyrelsen i forhold til 

den situation, vi står i, det er netop at prøve at få skabt en opbakning bredt i fagbevægelsen, og der tror jeg 

bestemt, at det, du foreslår nu, Anders, kan være et rigtig godt håndtag til det, så det vil vi kigge på i ho-

vedstyrelsen, og som du kan høre, så synes jeg, det lyder som en rigtig god ide. 

Kurt var oppe og fortælle om situationen i Randers, og det er altså meget vigtigt, det ved vi også fra, da 

Ballerup var i situationen, og da Vordingborg var i den situation, at vi hele tiden er opmærksomme på, at 

der er altså nogle medlemmer i foreningen, der har en hel anden hverdag, og det er noget, som betyder 

noget for os alle sammen, at de driver den kamp. Vi hørte jo resultatet i Ballerup, det blev beskrevet i går, 

og vi håber rigtig meget, at vi gennem støtte til Randers kan opnå samme situation i Randers, men vi er 

også godt klar over, Kurt, at det er en svær situation, I er havnet i.  

Jeg vil tillade mig at tage klapsalver og manglende kommentarer til det, jeg fremlagde omkring et brev til 

statsministeren til indtægt for, at vi kan arbejde videre med at formulere det brev. Nu er det et forholdsvis 

langt brev, der fylder 1½ side, fordi vi vil gerne beskrive det her ordentligt for statsministeren, og derfor er 

det ikke noget, der egner sig sådan til kommaretning i kongressen, men tager jeres tilkendegivelse til ind-

tægt for, at vi kan arbejde videre og færdiggøre det brev i hovedstyrelsen. Der nikkes rundt om, så det går 

vi videre med. Tak skal I have. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen:  

Ja, som Anders nævnte, så er det vores holdning, at vi nu stopper det punkt om samfundsøkonomien, det 

gør vi, fordi der er en række forslag på bordet, også nogle der ligner hinanden, og derfor synes vi, det er 

vigtigt, at man lige får lejlighed til at kigge lidt på det. Dvs. at vi genoptager punktet i eftermiddag. 

Og det er jo også sådan, at vi skal jo starte igen om en lille time, altså kl. 10.45, hvor vi skal starte på punk-

tet ”Ny Nordisk Skole”, og vi vil også give jer mulighed for at få bare en lille pause inden, derfor har vi 

besluttet, at vi nu går lidt i gang med det punkt, der hedder vedtægter, og det er det punkt, der hedder E, 

og I kan se, at der er forskellige elementer, der er et, der hedder nr. 1, som har noget at gøre med fraktion 

4; der er et, der hedder 2 omkring særlig fond; der er et 3, der er noget om lærerstuderenes landskreds; der 

er et omkring 4, der hedder noget om skolelederforeningen; et omkring 5, der hedder noget om indmel-

delse, og så er der sendt noget efterfølgende ud, der hedder E6, som også har noget at gøre med skolele-
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derne. Og det vi vil gøre, det er at starte med at behandle den problemstilling omkring skolelederne, det vil 

altså sige, det er hhv. E4 og E6.  

Formanden indleder om et ganske kort øjeblik, og så bliver der mulighed for debat omkring det, og så må 

vi se, om vi kan nå at tage stilling til de forslag, også inden vi skal have pause. Formanden, værsgo. 

 

6. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter 

Anders Bondo Christensen: 

Ja, sådan umiddelbart kan det lidt mærkeligt, at hovedstyrelsen fremsætter forslag, og så trækker de det 

igen, inden kongressen overhovedet er kommet i gang, men det skyldes, som det også fremgår af begrun-

delsen, at vi hele tiden har betragtet de drøftelser, der har været omkring skoleledernes fremtidige organi-

satoriske placering og struktur som en helhed. Vi har betragtet det som en pakke, som vi også siger. Det 

har vi gjort tidligere. Sidste gang vi ændrede på strukturen, der behandlede vi det også som en samlet pak-

ke, og det skal ses som en helhed, og derfor mener vi sådan set, at det er hensigtsmæssigt at behandle tin-

gene også på den samme kongres, og da vi jo ikke skal fastlægge kontingent nu, så vælger vi altså at trække 

forslagene i forhold til at fremsætte den her samlede pakke på næste kongres. Men som det også fremgår, 

så bygger det selvfølgelig på det arbejde, som allerede har været lavet. Jeg kan fortælle jer, at vi har haft 

nogle rigtig gode og intense drøftelser med skolelederforeningen. 

Det der er baggrunden for, at vi går ind og kigger på den organisatoriske placering, det er jo, at skoleleder-

foreningen er blevet overenskomstbærende, i den forstand at lederforeningen sammen med de øvrige le-

derorganisationer har lederforummet NT, og der er lavet en egentlig lederoverenskomst, og det vil sige, 

der er en anden status på den måde for lederforeningen, og det vil vi prøve at tage højde for. Jeg har haft 

igennem de seneste, ja 1½ år, møder med lederforeningen på forskellige måder. Lederforeningen nedsatte 

en arbejdsgruppe, tror jeg, de kaldte det, som skulle se på, hvad er det, der er udfordringerne i forhold til 

den nye status, og hvad er det, man kunne ønske sig fra lederforeningens side. Det var nogle ganske ud-

mærkede møder, hvor vi fik en fælles afklaring. Vi har også haft muligheden for at deltage i et formands-

møde, hvor hele lederforeningen var til stede, og hvor jeg bl.a. benyttede lejligheden til at forklare, at vi er 

én forening. Jeg synes, baggrunden for denne her kongres og de ting, vi drøfter, i den grad understreger, at 

hvis vi begynder at blive spillet op imod hinanden, så vil vi stå uendeligt meget sværere. Så ved jeg godt, at 

der indimellem er nogle ting, som tricker både den ene og anden vej, men det må vi altså klare internt og 

få løst. Det er en kolossal styrke for os, at man ikke kan spille os ud mod hinanden.  

Det tror jeg bestemt også der var en forståelse for blandt lederne, lederrepræsentanterne på mødet, i hvert 

fald var der en, der sagde: Jamen, Anders, du taler, som om vi er på vej ud af Danmarks Lærerforening, 

det er vi ikke, det er ikke dagsordenen. Og det er jeg rigtig glad for, at det er det signal, som lederne send-

te, der var nogen, der blev lidt i tvivl efter sidste kongres, men jeg har i hvert fald fået et klart signal om, at 

det er ikke den vej, lederne går, og derfor er der så også brug for, at vi får opdateret de organisatoriske 

forhold. Noget af det som jo lå i det, som vi nu trækker, det er udlægningen af særlig fond, hvor lederfor-

eningen også her gerne vil ind og være en kreds på, eller have normaliseret forholdene, jeg synes, der er en 

rigtig god ide i det. Vi har til tider haft nogle diskussioner af, hvorvidt lederne var omfattet af konfliktkon-

tingent osv., ved på den måde at udlægge særligt fond, jamen så får vi også knyttet ledergruppen til den del 

af foreningens virksomhed. 
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Og derfor synes jeg faktisk, at vi igennem de samtaler har nået nogle rigtig fornuftige landingspunkter, det 

vil vi præsentere for kongressen i en samlet pakke på næste kongres, selvfølgelig stemmer vi ikke om det 

som en samlet pakke, for der er nogle vedtægtsændringer, nogle kontingentændringer, og de bliver be-

handlet under de respektive punkter, men vi ser det altså hensigtsmæssigt, som at vi ligesom har det sam-

lede billede, som vi forholder os til. 

Så på den baggrund har vi fremsat forslag til kongresvedtagelse E6.1, som jeg håber, vi alle sammen kan 

bakke op om. 

John Vagn Nielsen: Så er det Anders Balle fra hovedstyrelsen. 

Anders Balle: 

Ja, ledelse i den danske folkeskole har udviklet sig voldsomt i de seneste snart mange år fra tidligere en 

skoleinspektør, der skulle inspicere, at alt gik, som det skulle, og i virkeligheden kun skulle blande sig i 

lærerens arbejde, hvis der var noget, der gik galt, til nu en ledelse der skal drive klar, tydelig og nærværende 

ledelse i forhold til selve undervisningen og i forhold til medarbejderne, men altså først og fremmes i for-

hold til undervisningens kvalitet og dens resultater. Der er tale om en anden relation mellem ledelse og 

medarbejdere, end vi kendte i gamle dage, en relation som også fremover vil udvikle sig. Kongressen ved-

tog jo for et par år siden, at den ønsker nærværende daglig pædagogisk ledelse. Den kommende folkesko-

lereform vil formodentlig indeholde ændrede beskrivelser af ledelsesopgaven, og i Ny Nordisk Skole der 

taler man om, at vi vil bedrive tydelig ledelse med fokus på undervisningen og den pædagogiske praksis. 

Stærk, klar og tydelig ledelse fremhæves i forskningen og i skoledebatterne som det væsentligste enkelt-

element for skolens samlede udvikling.  

Rollefordelingen i skolen bliver strammet op i disse tider. Det er rollefordelingen og relationerne i Dan-

marks Lærerforening også nød til at blive tilpasset til, der skal være rene linjer mellem lærerinteresser og 

lederinteresser. Vi har mange fælles interesser, det skal vi ikke glemme, men det bliver stadigvæk tydeligere, 

at vi i flere og flere relationer repræsenterer hhv. A- og B-siden på arbejdspladsen. Derfor er vi, når vi 

ønsker at blive i samme forening og i samme organisation, så er vi nød til at udvikle og tilpasse vores or-

ganisatoriske forhold. 

Skolelederforeningen har et behov for stor autonomi og selvstændighed, når det drejer sig om håndtering 

af skoleledernes forhold. Vi varetager skoleledernes overenskomst ud i yderste led, til og med den sidste 

personlige sagsbehandling. Det kræver naturligvis en stærk organisation med det nødvendige personale og 

sekretariat og konsulenter osv. til at varetage skoleledernes interesser. Kongressen her har jo tidligere til-

passet vedtægterne til udviklingen, senest da vi blev frigjort fra kredsene for snart flere år siden, men siden 

da er der ikke blevet fulgt op vedtægtsmæssigt, f.eks. vedr. særlig fond. Derfor er der behov for justering af 

vedtægterne, både vedtægter og kontingentstruktur, som vi, som Anders lige har sagt, har haft nogle gode 

drøftelser om, og mener, at vi kan lave gode resultater på. 

Tanken var jo egentlig, og vedtægterne er jo også sendt ud til jer, tanken var jo egentlig, at det skulle ved-

tages her på denne kongres med vedtægtsændringerne, men jeg anerkender kongressens tidsplanlægning, 

som har den konsekvens, at det vil være hensigtsmæssigt, at den endelige beslutning træffes i 13. Der kan 

f.eks. ikke behandles kontingent her i 12. Men jeg har på skoleledernes vegne behov for kongressens til-

slutning til, og anerkendelse af skoleledernes særlige forhold og relationer i Danmarks Lærerforening, og 

den tilkendegivelse kan I give ved at stemme hovedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse. Tak skal I have.  

Klapsalver 
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Helle Hjorth:  

Jeg har forstået, at Anders Liltorps forslag til kongresvedtagelse fra punktet samfundsøkonomien, pkt. 9, 

og Malene Hjort Bechmans forslag til kongres resolution nr. 10 også fra samfundsøkonomien er trykt og 

klar til omdeling, og må gerne deles ud, tak. 

John Vagn Nielsen: Så bliver det Bente Langelund. 

Bente Langelund: 

Ja, på kongressen i 2012 fremsatte hovedstyrelsen 3 forslag til vedtægtsændringer, 2 blev vedtaget, 1 blev 

forkastet, og det var jeg sådan se meget godt tilfreds med, da jeg havde opfordret til at stemme det forka-

stede forslag ned. De gjorde, at man anbefalede til den nye hovedstyrelse, at den frem til denne kongres 

skulle udarbejde et forslag til såvel hovedstyrelsens størrelse og kongressens størrelse. Jeg kan se, at den 

nye hovedstyrelse nu fortsætter justeringer i de nuværende vedtægter, endnu en gang fremsættes der for-

slag til ændringer i foreningens vedtægter, forslag der stritter i forskellige retninger. Det foreslås f.eks., at 

fraktion 4 skal vælge kongresdelegerede på årsmødet, sagt på en anden måde, så forvaltes kongressen af en 

endnu mere indirekte valg end det, der er gældende i dag. Og det i en tid, hvor vi indførte elektronisk af-

stemning i foreningen, jeg synes, det trækker i den forkerte retning. 

Lærerstuderendes landskreds ønsker også en justering af vedtægterne, og i forhold til hovedstyrelsen og i 

forhold til skolelederne har hovedstyrelsen selv fremsagt forslag om at udsætte beslutning om de fremsatte 

forslag til vedtægtsændringer, de skal udsættes. 

Sidste år drøftede vi hovedstyrelsens størrelse på baggrund af et forslag om at reducere hovedstyrelsen 

begrundet i besparelser. Jeg vil godt gentage, hvad jeg sagde sidste år. Jeg ved ikke, hvor stor en hovedsty-

relse skal være, men det er vigtigt, at den sammensættes, så den har den rette størrelse til, at den kan favne 

de forskellige interessegrupper, vi har i foreningen, og at den kan tilgodese de forskellige fagpolitiske hold-

ninger, og så har jeg ikke noget imod, at man også kan være pragmatisk og tænke økonomisk balance ind. 

Men det er desværre en kendsgerning, at antallet af lærerstillinger er faldet og dermed også medlemsska-

ren. 

Sidste år vedtog vi en ændring, der giver hovedstyrelsen mandat til at fravige vedtægtskravet om, at kon-

gresdelegerede skal være medlem af en kredsstyrelse, er denne ændring et udtryk for, at vi er for mange 

kongresdelegerede i forhold til den virkelighed, vi befinder os i. Jeg kender ikke svaret, men jeg synes, der 

er tid for en analyse af problemstillingen. Nu er det ikke, fordi jeg sidder og studerer foreningens vedtæg-

ter, sådan i det daglige, men det hænder jo, at jeg kigger i dem, og så er der paradokser, som jeg er faldet 

over. F.eks. så er der grupper, der har dobbelt – nå for søren - ja nu kan jeg ikke se – indflydelse på valg og 

kongresdelegerede, således vælger fraktion 2 og 4 deres egne delegerede, samtidig med at de vælger delege-

rede på de ordinære generalforsamlinger i kredsene. 

På baggrund af alle de betragtninger vil jeg anbefale, at vi får gennemarbejdet vores vedtægter, både i for-

hold til sprog og indhold. Så vidt jeg er orienteret, er der sidst sket en gennemgribende revision i 1975, da 

gik jeg selv på seminariet, og nogle af jer var ikke født endnu, så der er jo unægtelig sket mange ting og 

ændringer siden. Jeg ser gerne, at en revision sker i samarbejde mellem kredsene og det forpligtende kreds-

samarbejde og så selvfølgelig hovedstyrelsen, således at vi kan få ajourført vores vedtægter til den virke-

lighed, vi befinder os i. Da det er et stort arbejde, kan jeg foreslå, det igangsættes, så vi på kongressen 2013 

kan få fremlagt en tidsplan og en proces for det videre arbejde med vedtægtsændringerne. 
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Formålet med arbejdet er, at vi inden for en overskuelig fremtid skal stå med et sæt nye trimmede vedtæg-

ter, der er med til fortsat at styrke demokratiet i vores forening. Jeg synes, at det er på denne kongres, at 

arbejdet skal igangsættes, og derfor har jeg ændringsforslag til hovedstyrelsens forslag E6.1, og nu skal jeg 

se, om jeg kan stykke det sammen af de noter, jeg har lavet. Det er ikke sendt til omdeling, er det? 

”Hovedstyrelsen fremlægger for kongressen 2013 et udkast og en tidsplan for en proces for såvel en re-

daktionel, sproglig og indholdsmæssig revision af DLF’s vedtægter. De reviderede vedtægter skal tage ud-

gangspunkt i de aktuelle vilkår og den virkelighed, som DLF befinder sig i, både i forhold til medlems-

sammensætning, medlemstal og de digitale medier. Som en del af denne revision fremlægger hovedstyrel-

sen forslag” – og så tager jeg teksten fra den nuværende tekst uændret. 

Og så kommer der et ny punkt 3 ”Undervejs i processen med revision af vedtægterne kan kredsene og det 

forpligtende kredssamarbejde inddrages”. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen: 

Ja, jeg har et tilskud fra Bente Langelund her, og det skal vi selvfølgelig have trykt, så I også kan se det, 

men hvis jeg lige skal resumere, så var formanden jo oppe i forhold til i princippet forslag E4 omkring 

skolelederne, og havde så dels meddelt, at det havde hovedstyrelsen til sinds at trække og så i stedet for 

lagde op til at få vedtaget den, der hedder E6.1, som altså bl.a. går ud på, at der så vil komme et samlet 

kompleks omkring skolelederne på kongressen i 2013. Jeg lyttede mig også til, at Anders Balle sagde, at det 

var ok.  

Så det Bente Langelund går op og gør, selvom forslaget er relateret til skolelederen og egentlig godt kan 

ses isoleret til skolelederne, så kommenterer det jo også det forslag med, hvor du også nævner de andre 

elementer, der er omkring pensionister og lærerstuderende, og lægger op til, at der skal laves et større ar-

bejde omkring hele vedtægtskomplekset. Og derfor føler vi det mest hensigtsmæssigt, at vi stopper det 

punkt og stemmer ikke om noget nu, og så når vi kommer hen til i eftermiddag, så får Per Sand lejlighed 

til at fremlægge de andre forslag, der ligger der, og så ser vi på det samlede hele, og så prøver vi at tilrette-

lægge det systematisk på den måde.  

Jeg skal høre, om der er nogen herfra, der ønsker ordet, inden at jeg stopper. 

Så skal i høre, klokken er 10 min. over 10, vi har en aftale om, at når klokken er 10.45, da vil jeg gerne 

have, at I sidder på jeres pladser her inde i salen, så går vi i gang med Ny Nordisk Skole, og det kommer til 

at foregå på den måde, at Dorte skal indlede med at fremlægge sit oplæg, og så kommer ministeren, og det 

har vi fået omtalt flere gange, hun skal holde et oplæg, og så suspenderer vi kongressen, så det er ikke os, 

der leder den del af seancen, og så kommer der noget debat med ministeren, og så genoptager vi i øvrigt 

behandlingen af punktet efter frokost, men altså mit budskab nu, det er, at vi holder pause, og I må meget 

gerne være på jeres pladser, når klokken er 10.45, altså om 35 min., der skulle være noget kaffe også, hvis 

jeg er rigtigt informeret. 
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Den 13. september 2012 – kl. 10.45 - 11.15 

 

5. Ny Nordisk Skole – perspektiver på uddannelse i Danmark 

 

Helle Hjort: 

Vi er nu klar til at gå i gang med dagsordenens pkt. 5 Ny Nordisk skole – perspektiver på uddannelse i 

Danmark, og under dette punkt er der udsendt 23 forslag til resolution, der foreligger hovedstyrelsens 

forslag til resolution F1 og forslag nr. F3. Disse forslag vil blive fremlagt efter frokost. Nu vi jeg først give 

ordet til næstformand Dorte Lange. 

Dorte Lange: 

Ja, tak for det. Nu ved jeg godt, at den diskussion vi lige har haft og brevet til statsministeren osv. indvars-

ler jo nogle alvorlige toner, hvor vi skal være forberedte på den situation, der kan opstå, men jeg tror også, 

vi skal bruge alle de chancer, der overhovedet er, til den situation opstår, eller måtte opstå, til at fremstå 

som dem, som er de bedste garanter for, at der kan se en positiv skoleudvikling i Danamark, og den situa-

tion er vi stadigvæk i. Lad mig sige det på den måde, at konfrontationen er ikke sket endnu, så min opfor-

dring skal jo være med det her punkt, vi har nu, at vi prøver at komme så meget som muligt på vanen og 

komme til at præge hele det her projekt Ny Nordisk Skole, så meget som vi overhovedet kan. 

Men jeg vil egentlig starte med, at vi kigger et års tid tilbage, og så vil jeg lige læse titlen op på den resoluti-

on, som vi vedtog på den seneste ordinære kongres, hvor vi sagde: Folkeskolen skal udvikle faglighed og 

innovation og være fællesskabende skole. 

Den resolution, den beskrev, hvordan globaliseringen den stiller krav om, at folkeskolen gør vores sam-

fund i stand til at møde fremtiden kvalificeret, og at enhedsskolen og fællesskabets skole skal styrkes ved at 

udvikle kreative og innovative undervisningsmiljøer, der tilgodeser alle elever. Resolutionen den beskrev 

også, at det skal ske ved at gennemføre og evaluere forsøgs- og udviklingsprojekter, og så opfordrede den 

en ny regering til at samarbejde om udvikling af folkeskolen. 

På samme kongres der holdt vi vælgermøde, hvor de uddannelsespolitiske ordførere var samlet, og sagde 

Christine Antorini, som var fra Socialdemokratiet, og som jo af mange blev tippet til at være den kom-

mende undervisningsminister, der sagde hun noget om en ide, om Ny Nordisk Skole. Og der er faktisk 

meget sammenfald mellem den ide og så den resolution, som vi vedtog sidste år. Christine Antorini, hun 

beskrev sin ide med udgangspunkt i Nyt Nordisk Køkken, at vi skal genfinde og genanvende de værdier, 

de råvarer, om man vil, som vi har i den danske uddannelsestradition. Hun nævnte enhedsskolen, at vi er 

opdraget til demokrati, og at vi skal fremme fællesskabet og ikke bare stræbe efter det, som de kan i Asien 

med deres skolesystem. 

Det var jo helt nye toner, og det var meget længe siden, vi havde hørt den retorik om vores arbejde, og så 

sagde hun, at hun ikke tror på, at man kan forandre skolen gennem lovændringer. Man er nød til at have 

praksis med, og derfor skal skolen udvikles i tæt samarbejde med de professionelle. Her var det så, at jeg 

synes, at jeg kunne høre, at ørerne rejste sig på de delegerede i Danmarks Lærerforenings kongres. Jeg har 

senere fået at vide, at sådan noget, det kan man ikke høre, men jeg er i hvert fald sikker på, at der var en 

meget, meget tæt koncentreret opmærksomhed. 
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Siden den dag, der er Christine Antorini blevet minister for vores område, og ideen om Ny Nordisk Skole 

er blevet konkretiseret i mål og manifest og dogmer, det er beskrevet, hvordan der skal startes bevægelse 

inde fra skolerne selv, hvor det ikke er lovændringer, der skal forandre, men lærere og ledere selv, der skal 

gøre det, de finder mest hensigtsmæssigt for at nå målene. 

Varm luft, er det blevet kaldt, og det skyldes nok, at vi for første gang i lang tid oplever, at her er et oplæg, 

som er svært at være uenig i, og der bliver heller ikke delt tæv ud til nogen, som ikke har gjort det godt nok 

før, og når et oplæg er så blottet for konflikt, så er det svært at være journalist, og så bliver man nød til 

opfinde sådan nogle overskrifter om, at det nok er varm luft. Jeg tror derimod, at det giver rigtig god me-

ning for læreren at prøve at være med til at leve op til de krav, der bliver stillet i Ny Nordisk Skole. Krave-

ne er simpelthen, at man som ledelse og lærerkollegie er enig i manifestet, at man gerne vil arbejde sådan, 

som dogmerne beskriver det hen mod de mål, som er sat. Ledelsen og min 85 % af medarbejderne skal 

bakke op, og man skal samarbejde på tværs af forskellige institutioner, og her bliver nok i virkeligheden 

den største udfordring, for det er vi ikke særlig vant til. Man skal melde sig i flere end 3 institutioner, hvor 

mindst én skal være forskellig fra de andre, altså enten børnehave og 2 skoler, eller 1 skole og 2 ungdoms-

uddannelser osv. 

Men hvad er nu det særligt nordiske? Her kunne jeg godt tænke mig at bruge ordene fra Kristin Halvor-

sen, som er kunnskabsminister i Norge, hun sagde sådan her på Sorø mødet om, at vi i Norden kan skabe 

borgerne til velfungerende samfund gennem vores skoler. Med det, der mente hun jo først og fremmest, at 

vi i Norden har nogle velfærdssamfund, hvor der lægges vægt på at tilstræbe størst mulig lighed og demo-

kratisk deltagelse for alle. Det kan skolen i Norden danne grundlag for, at det er et væsentligt fællestræk 

ved de nordiske uddannelsesinstitutioner. I præamblen for manifestet til Ny Nordisk Skole, der stod sådan 

her: Ny Nordisk Skole skal i kraft af en nyfortolkning af den nordiske lærings- og dannelsestradition danne 

grundlag for udvikling af de nordiske samfund og lyse op i verden. I Danmark der taler vi om, at vi vil 

skabe unge, der kan tænke selv. Det gælder også for de andre nordiske lande, og den slags unge kommer jo 

ikke af sig selv. 

Den nordiske didaktisk baserede lærerrolle bygger på, at lærer med pædagogisk og psykologisk indsigt og 

viden tager udgangspunkt i den enkelte elev og leder denne hen mod målet. Vi opfatter ikke eleverne som 

tomme kar, som vi skal fylde viden i. Vi værdsætter reelt det, som eleverne kommer med af egen livserfa-

ring, og vi vil gerne høre deres mening. Det giver ansvar til den enkelte, og det er også med til at over-

komme spændet mellem individ og fællesskab. Det samspil mellem individ og fællesskab er meget unikt 

for Norden. Min medformand i dialoggruppen Ny Nordisk Skole, Lars Goldschmidt fra DI, har fortalt 

om, hvordan han har overværet undervisningen i Korea på et elite gymnasium der og set, hvordan alle 

lærerne sidder og læser op af en bog, og de her elitegymnasiaster de sad og fulgte med i den samme bog. 

Vi tror nok tit i Danmark, at vi er meget fællesorienterede i vores uddannelsessystem, men så vil jeg bare 

sige, at så har I ikke oplevet 5-årige drenge i Singapore, det har jeg set, gøre honnør for flaget til morgen-

samling. Det lød som én lyd, da de slog hælene sammen. Det er en anden form for fællesskab end den, 

som vi er opdraget til, fordi i Danmark der tager vi meget mere udgangspunkt i individet og opdrager til, at 

man vælger fællesskabet af egen vilje. Vore unge de scorer højt i internationale sammenligninger omkring 

viden på demokrati, og det er jo ikke, fordi vi har forklaret dem alt muligt om demokratisk kultur osv. Det 

er fordi, de bliver opdraget og undervist i en demokratisk praksis. Og lige inden, at jeg nu kammer fuld-

stændig over i selvglæde over, hvor fantastiske vi er her i Norden, så er vi nød til at se på, at der er nogle 

ting, vi godt kan gøre bedre, og det bliver meget nemmere at se på det, når vi ikke får tæsk for det samti-

dig. Vi kan meget bedre se på den, jeg har faktisk på roadshowet kaldet det en skandale, at vi ikke bedre til 

at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Altså den mellemste af de 3 mål 
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for Ny Nordisk Skole. Det skal vi bare blive bedre til. Og der må man så sige, at her kan Ny Nordisk Skole 

jo ikke være hele svaret på, hvordan vi bliver bedre til det, men det kan godt være noget af svaret. 

Ny Nordisk Skole skal skabes af praksis, og derfor er der ikke på forhånd defineret nogen forsatser for, 

hvordan man skal gøre, men der er alligevel et centralt element, som, når man er lærer, godt kan læses i de 

dogmer, som er sat op. Man skal reflektere sammen over sin praksis, man skal lægge undervisningen og 

praksis på bordet, som vi også kalder det, så man kan reflektere sammen om den. Og helt konkret så bliver 

det sådan, at de skoler, som melder sig som en del af Ny Nordisk Skole, de får simpelthen konsulenthjælp 

fra EVA, evalueringsinstituttet, som kommer ud og er med til at hjælpe med at få skabt de processer, den 

organisering både på teamniveau og på skoleniveau, som skal hjælpe os med at gøre det. 

Egentlig så handler det om en opkvalificering af teamsamarbejdet på flere niveauer i skolen, og det handler 

om en lederrolle, som sikrer den måde at arbejde på, også ved at man udfordrer lærerne på den, hvad kan 

man sige, faglige funderede refleksion, og det at man skal kunne tage ansvar for, hvad for nogle metoder 

man vælger. 

Det er et samarbejde mellem ledere og lærere, som vi jo også i sammenhænge, f.eks. i A08-sammenhæng, i 

diskussion om arbejdstid i det hele taget, også har efterspurgt. I hovedstyrelsen der er vi flere gange vendt 

tilbage til professionsidealet, fordi vi kan se, at der er mange af de ting, der ligger i Ny Nordisk Skole, mål, 

manifest og dogmer, som spiller sammen med vores professionsideal. Og derfor er det også, at vi har fået 

det sendt ud igen til genopfriskning med materialet til kongressen her. Det er f.eks. helt sikkert, at det er 

meget mere inspirerende for en lærer at skulle fremme udviklingen af livsduelige børn og unge med mod 

og vilje og evne til at skabe værdi for de fællesskaber, de indgår i osv., sådan som der står i manifestet, side 

2, end det er at skulle prøve at blive de 5 bedste i PISA. Og de 3 mål for Ny Nordisk Skole er selvfølgelig 

også nogle, vi kan skrive under på, især de 2 første mål går igennem som en rød tråd i professionsidealet. 

Men hvad nu med lovgivningen, hvad kan vi forvente af en kommende folkeskolereform. Da jeg fortalte 

fra resolutionen i starten, som vi havde sidste år, så var det faktisk kun første halvdel, jeg fortalte om. An-

den halvdel, der slår vi fast, at der skal sikres de nødvendige rammer for elevernes undervisning, og at 

regler for maksimal klassestørrelse, holddannelse, fagrække, fagmål og timetal, det er nødvendige rammer 

for at fastholde en fælles folkeskole. Og der må man jo sige, at Ny Nordisk Skole det sikrer ikke i sig selv 

de ting, vi peger på her. En ting er forandringer af praksis via Ny Nordisk Skole, og noget andet kan være 

de ændringer, som kommer til at være i lovgivningen. Vi har i hvert fald kunne konstatere, at de kommu-

ner, som ønsker at lave megaklasser f.eks., de får lov til det, også uden at deres begrundelser er særligt 

pædagogiske. Vi ved endnu ikke noget om, hvilke lovændringer, der bliver foreslået, men hvis der nu bli-

ver tale om, f.eks. at differentiere mellem vægtning af fagene, så nogle fag skal opprioriteres på bekostning 

af andre, så passer det egentligt lidt dårligt med manifestets pkt. 6, som siger, vi skal styrke anvendelsesori-

entering af de praktiske funktioner af undervisningen. 

De 2 første overordnede mål om at udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, som de kan, og så 

den om at mindske betydningen af social baggrund osv. De bliver selvfølgelig også sværere at nå, hvis 

nogen af dagens timetal bliver erstattet af løb og leg i en helhedsskole, hvor undervisning og fritid smelter 

for meget sammen. Hvis det altså er det, man overvejer, vi ved det som sagt ikke i dag. Og det er selvføl-

gelig også rigtig vigtigt, at vi får sagt fra denne her kongres, at vi er vant til, lærere arbejder gerne sammen 

med andre professionelle, det sker ikke ved, at vi overskrider hinandens faggrænser, men det sker ved, at vi 

har et samarbejde med andre professionelle ud fra vores egen professionsgrundlag, og det vi kan. Sådan 

arbejder vi jo sammen med socialrådgivere, sundhedsplejersker, pædagoger osv. i skolen til dagligt. 
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På samme måde så bliver vi også nød til at fastholde, at vi tager de manifestpunkter alvorligt, alle sammen 

også f.eks. pkt. 7, som hedder, at Ny Nordisk Skole skabes af stadig dygtigere professionelle, der tager 

ansvar for valgte metoder og arbejder systematisk undersøgende i samarbejde med andre professionelle, 

og at når man skal gøre det, så bliver man altså også nød til ikke hele tiden at undervise. Så bliver man nød 

til også at have tid til at lave den der fælles refleksion med andre, forældre f.eks., kollegaer, andre professi-

onelle. Så diskussionen om rammer og vilkår for, hvordan vi driver skole er ikke slut, fordi vi går ind og 

bakker op om Ny Nordisk Skole. Når jeg er med ude på roadshowet, som vi jo er startet på, og vi skal til 

Odense i morgen, så siger jeg også, at den nødvendige samfundsmæssige debat om vilkårene for at drive 

skole ikke stopper, og jeg vil garantere for, at vi stadigvæk vil diskutere om, at det er ikke lige meget, hvor 

stor en elevgruppe man har ansvar for, hvis man skal gøre det kvalificeret, og det er ikke lige meget, hvad 

for en hjælp vi får til inklusionsopgaven, og at det er nødvendigt, at vi har ordentlig efteruddannelse. 

Men jeg siger også på roadshowet, at det som Ny Nordisk Skole kan, det er at pege på, hvad vi gør, når vi 

har den elevgruppe, vi har, når vi har fået den hjælp til inklusion, vi har fået, og selv om vi godt kunne 

tænke os noget mere, så var der ikke mere, og når alle pengene til efteruddannelse er brugt. Fordi i den 

situation, så har vi noget tilbage, og det er hinanden. Og det er her, hvor Ny Nordisk Skole godt kan gå 

ind og blive en mulighed for at tænde et engagement inden for de rammer, der er. En styrkelse af samar-

bejdet omkring undervisningsopgaven inden for rammerne, med en ledelse der går ind og bakker op, ud-

fordrer, støtter og hjælper med at prioritere de vanskelige prioriteringsopgaver, man er nød til at have, hvis 

man samtidig skal bevare engagementet. Det er det, som Ny Nordisk Skole godt kan gå hen og blive en 

hjælper til. Og uanset hvilke reformer af folkeskoleloven, der bliver gennemført via paragrafændringer, så 

synes jeg også at vi en gang i mellem skal minde hinanden om, at Ny Nordisk Skole skabes ikke af lovæn-

dringer, det skabes i praksis. Så selv om vi kommer igennem med en rigtig god folkeskolereform og bliver 

glad for den, så er der ikke nødvendigvis endnu skabt de rigtige vilkår. Så vi er faktisk nødt til at reagere 

meget i overensstemmelse med den grundregel i Ny Nordisk Skole om, at forandringer kommer via prak-

sis. Det er faktisk en rigtig god ide at huske på det, også selv om man ikke bliver en af de Ny Nordisk Sko-

le skoler. 

Christine Antorini, hun kalder Ny Nordisk Skole for en uddannelsesrevolution. Det står også i den lille 

folder, som I har. Revolution det behøver altså ikke at betyde blod og vold og borgerkrig. Det betyder jo 

egentlig, ordet, at man vil vende om på, hvor initiativet skal komme fra, til hvad det er, vi gør. Og i virke-

ligheden så er det nok også at finde nogle gamle værdier og metoder frem, som vi har været vant til i dansk 

skoleudvikling før hen. 

Lars Goldschmidt, min medformand fra DI, han fortæller tit om den evne, han kan se hos danskere, som 

kan kalder loyal civil ulydighed. Det er ifølge ham den civile ulydighed, der gør, at vores samfund overho-

vedet kan fungere, og at det nok kun er i Danmark, at der med at arbejd efter reglerne, det er en aktions-

form, fordi han siger, at vi i Danmark er i stand til at gøre det, der skal til og ikke bare det, vi skal. Og det 

er jo det, som vi også får til at fungere på ude i skolerne. Så hvis vi tager Ny Nordisk Skole på ordet, så 

bliver vi også nød til derude at sige, hvad er det, der bedst muligt fremmer de mål, som vi har sat os for 

vores arbejde? Hvad for en måde skal vi lave elevplaner på, for at det bedst muligt? Hvad for en evalue-

ringsform er den bedste, for at vi når de her mål, hvad gavner undervisningen bedst? Det er sådan nogle 

spørgsmål, vi må stille hinanden. 

Jeg tror, det vil kræve en meget stærk og koncentreret indsats, hvis denne her bottom-up tankegang skal 

have en chance, fordi vi skal jo sprænge os igennem nogle lag, som vi har været underlagt i kommunerne i 

rigtig mange år. Et helt andet styringsrationale kan man godt kalde det. Ny Nordisk Skole er ikke endnu et 

projekt, som den kommunale forvaltning kaster ud på skolerne. Ny Nordisk Skole er en ny måde at arbej-
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de på, en ny måde at lede på. Det første af dogmerne hedder: vi kan selv, vi skal selv, handling frem for 

ord. Det er ret centralt her. Som jeg var inde på før, så er kvalificeret teamsamarbejde og en ledelse, der 

giver retning og hjælp for skolens arbejde og hjælper os med at prioritere i opgaverne i en professionel 

dialog, det giver både bedre resultater for eleverne, og det giver også bedre arbejdsmiljø. Det ved vi af 

erfaring, og det kan Ny Nordisk Skole hjælpe med til. 

Hvis Ny Nordisk Skole skal være mere end det og faktisk blive en fødselshjælper til et alternativ til New 

Public Management og til et reelt paradigmeskift i både styringsrationalet, som i de værdier vi lægger ind i 

indholdet i vores uddannelser, så skal vi gøre mere end at kvalificere tillidsarbejdet. Det kan være et ud-

gangspunkt for det, men vi skal mere end det. Det vil være nødvendigt, at vi alle sammen, tillidsrepræsen-

tanter, hovedstyrelsesmedlemmer og kredse arbejde sammen for at hjælpe det paradigmeskifte på vej. På 

skolerne der kan ledelse og tillidsrepræsentanter arbejde sammen for at skabe rum for den her refleksion, 

som er nødvendig for at bevare engagementet inden for de rammer, som vi har. I kommunerne der kan vi 

som kredse arbejde sammen for at få kommunalbestyrelser og forvaltninger overbevist om, at man skal 

bruge mere tid på at lytte på, hvad der sker ude på skolerne end at sidde ved skrivebordene og finde på nye 

smarte ting, man lige kan tage at gøre derude. Og i hovedstyrelse og formandskab der skal vi selvfølgelig 

også arbejde for, at lovgivningen kommer til at støtte op om målene for Ny Nordisk Skole, lige så vel som 

vi selvfølgelig i arbejdsforhandlinger og andre situationer skal arbejde for, at vi får de rigtige vilkår at gøre 

det på. Fordi jeg tror faktisk, at lærerne i Danmark rigtig gerne vil det, som står i manifestet: at danne 

grundlag for udvikling af de nordiske samfund og lyse op i verden i kraft af en nyfortolkning af den nordi-

ske lærings- og dannelsestradition. Og det kan vi gøre med udgangspunkt i manifestet, hvis man lader læ-

rerne gøre det, som de mener, er det rigtige at gøre. 

Og nu vil jeg slutte denne her lidt lange indledning af, I har lyttet til, med at komme med et citat fra en 

lærer, som skriver inde på Ny Nordisk Skole hjemmesiden, og jeg starter mit roadshow oplæg med at hol-

de det her, så nogle af jer har hørt det før, og nogle af jer vil forhåbentlig komme til at høre det igen, når I 

kommer ud. Hun har en kort skrift som en kommentar til min blog inde på hjemmesiden, hvor hun skri-

ve: ”Hvor er jeg glad. Vi har i mange år fortalt hinanden historier fra den gang, hvor vi, os der er professi-

onelle undervisere, havde initiativet. Der var vores faglige tilgang, der dannede grundlag for undervisnin-

gen. Vi havde gløden og iveren, vi havde glæden og modet til at afprøve pædagogiske teorier. Vi har igen-

nem de senere år glemt glæden og motivationen. Det blev langsomt taget fra os, fordi alt skulle styres op-

pefra. Vi kan selv, og vi vil selv. Jeg glæder mig meget til at følge Ny Nordisk Skole, og vi vil diskutere 

med på min skole, det er helt sikkert.” Så med de ord fra en lærer, så vil jeg slutte min indledning her, og 

jeg glæder mig til at diskutere Ny Nordisk Skole her på kongressen. Tak. 

Helle Hjort: 

Et par praktiske detaljer. I skal blot blive siddende og vente, der går lige et par minutter. I kan godt rejse 

jer og sætte jer ned igen, men I skal ikke forlade salen, ministeren forventer at ankommer her 11.15, og 

formanden byder velkommen og så suspender vi i teknisk forstand kongressen, sådan at forstå, at i den 

times tid ministeren er her, og når hun har talt, den efterfølgende debat der vil være med formand og næst-

formanden og ministeren har man mulighed for spørgsmål fra salen, der kommer nogle mikrofoner til at 

vandre rundt, så I kan stille spørgsmål, så suspender vi kongressen, og vi er blevet orienteret om, at kl. 

12.15 forlader ministeren os igen, og der vil der være frokost, så vi fortsætter med at suspendere og holder 

frokost til kl. 14.00 ifølge mødeplanen, hvor vi så genoptager kongressen og færdiggør behandlingen af 

dette pkt. 5. Vi har jo efterhånden nogle dagsordenspunkter i spil i øjeblikket og for at bevare overblikket 

en smule, så bliver vi færdige med dette punkt efter kongressen, og så vender vi tilbage til pkt. 4 om sam-
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fundsøkonomien og pkt. 6 om vedtægtsændringer, men så langt så godt, det gemmer vil til i eftermiddag.. 

Så om et øjeblik så vil formanden gå på talerstolen.  
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Kongressen suspenderes til kl. 14.00 

 

Den 13. september 2012 – kl. 14.00 - 16.45 

 

5. Ny Nordisk Skole – perspektiver på uddannelse i Danmark 

 

Helle Hjorth:  

Så er det ved at være tid til, at vi genoptager kongressen. Og mens de sidste finder deres pladser, inden vi 

går i gang med fortsættelsen af behandlingen af pkt. 5 Ny Nordisk Skole, så har jeg lige et par praktiske 

bemærkninger. Jeg ved, at de 2 forslag, der blev fremsat, dels under pkt. 4, Morten Refskovs ændringsfor-

slag til D2, og under vedtægtsændringer stillede Bente Langelund Andersen ændringsforslag til E6.1. De er 

blevet trykt og må gerne omdeles, tak. 

Og så inden vi helt tager fat på punktet, så har Forbrugsforeningen trukket en vinder i forhold til den 

konkurrence, som har været afholdt som er løbet af stabelen sidste par dage, man har skullet, i forhold til 

at vinde en transportabel DVD-afspiller, har man skullet gætte på, hvor meget bonus medlemmerne af 

Danmarks Lærerforening har optjent samlet i 2011. Og jeg kan afsløre, at Tyge Pind har givet det rigtige 

svar, er Tyge Pind til stede, i så fald må han godt komme op til os og hente præmien her bagved, en trans-

portabel DVD-afspiller, værsgo, og det rigtige svar var ca. 11,3 mio. kr. 

Og så fortsætter vi med dagsordenens pkt. 5 Ny Nordisk Skole. Vi har et par forslag fra hovedstyrelsen, 

som skal behandles. Der er hovedstyrelsens forslag til resolution F1: Ny Nordisk Skole sætter standard for 

reform af folkeskolen; og hovedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse F3: Alle elever skal forlade skolen 

som livsduelige mennesker; og jeg vil starte med at give ordet til Bjørn Hansen fra hovedstyrelsen. 

Bjørn Hansen: 

Nu fik vi nogle friske meldinger fra ministeren om, hvilke elementer der nok kommer til at ligge i en ny 

folkeskolereform. Vi har også nogle meldinger til ministeren om, hvilke elementer vi gerne ser bevaret i en 

reform, og det er det, forslaget i resolution F1 handler om, og som jeg nu vil fremlægge her. 

Som det fremgår af det udsendte baggrundsnotat F om Ny Nordisk Skole, så er der rigtig mange gode 

perspektiver i Christine Antorinis ide. En grundlæggende præmis for arbejdet er, at udvikling og foran-

dring skal ske nedefra i et forpligtende samarbejde med de professionelle lærere og ledere, der har ansvaret 

for undervisningen i skolen. Det er også en anerkendelse af, at udvikling og forandring kan ske inden for 

de nuværende rammer uden store lovændringer.  

Ny Nordisk Skole kan derfor være det udviklingstiltag, der medvirker til at skabe konsensus om folkesko-

len. Derudover giver den ramme, der er formuleret af Ny Nordisk Skole et godt afsæt for at bruge interna-

tionale erfaringer og forskning på udvikling af skolen. Det er den ramme for skoleudvikling, vi gang på 

gang har peget på, er vejen frem, og det er så absolut et modstykke til, hvad vi har oplevet gennem de sid-

ste 10 år med VK-regeringen. Derfor er det også vigtigt, at vi får mange skoler med i Ny Nordisk Skole 

arbejdet.  
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Ministeren har også annonceret, at hun sætter gang i reformarbejdet om folkeskoleloven her i efteråret. 

Det vil altså komme sideløbende med at mange skoler arbejder med Ny Nordisk Skole ideen, og vi opfor-

drer meget til, at lovarbejdet ikke afsporer Ny Nordisk Skole projektet. Faktisk vil den succes, man har 

haft i Ontario i Canada med et reformarbejde, der bygger meget på særlige partnerskaber og samarbejdsre-

lationer, kunne være med til at støtte op om Ny Nordisk Skole projektet, og vi hørte, at børne- og under-

visningsudvalget er på studiebesøg i Ontario, og der vil vi give en stærk opfordring til, at vores politikere 

de skal bruge de erfaringer, som de får derover, i det her reformarbejde. 

Men derudover så vil vi altså også understrege, at der er nogle områder som for os er væsentlige elementer 

i Ny Nordisk Skole, og som derfor også bør være pejlemærker i det kommende reformarbejde. For os er 

det vigtigt, at en reform af folkeskolen må have fokus på at fremme udbyttet af undervisningen for alle 

elever, også den der har det sværest. Det er her ikke ligegyldigt, hvilket faglighedsbegreb der bliver lagt til 

grund for reformen. Faglighed er ikke alene det, der kan måles ved tests og PISA, men omfatter mestring 

af de enkelte fagdiscipliner, evnet til at kombinere fagene samt udvikling af sociale, personlige og motori-

ske kompetencer. Det er vigtigt at fastholde i en tid, hvor alt skal kunne effektmåles.  

Ministeren lægger meget vægt på et øget udbytte i dansk og matematik, men ingen fag i skolen er vigtigere 

end andre, og eleverne skal have fagligt kvalificeret undervisning i alle fag. Det er selvfølgelig vigtigt, at alle 

elever bliver fagligt dygtige til dansk og matematik, men andre fag har altså også vægtige bidrag til elever-

nes dannelse og uddannelse. En faglig kvalificeret underviser i et fag kræver didaktisk viden og fagligt 

overblik. Fagenes mål er sat til drøftelse, og nogle ønsker mere præcise læringsmål, som er nemmere at 

måle på. Vi ønsker at fastholde brede undervisningsmål, så der fortsat er plads til, at den professionelle 

lærer kan konkretisere målene til dynamiske læringsmål for den enkelte elev.  

Vi ser også fortsat det udelte klassefælleskab som det bærende element for elevernes undervisning. Den 

eksisterende mulighed for holddeling kan anvendes til mange spændende undervisningstilbud, men vi er 

meget bekymrede for den udvikling, vi ser i øjeblikket, hvor flere taler om holddeling efter niveau. Der er 

ingen forskningsmæssig belæg for, at det samlet set giver eleverne et større fagligt udbytte, tværtimod. 

Opsamlingen fra PISA resultaterne viser også helt klart det modsatte. Og endelig, hvis de elever, der har 

det sværest i skolen, skal have et stort fagligt udbytte af undervisningen, så skal der sættes ind med de 

nødvendige støttende undervisningstiltag. Skolerne skal råde over faglige vejledere og ressourcepersoner, 

der kan give nødvendig sparring til lærerne og støtte til eleverne.  

Når vores mål med en reform er at udvikle og sikre kvaliteten i undervisningen for alle elever, så fordrer 

det rammer og vilkår og en kompetent ledelse, der understøtter fagligt engagerede lærere i deres arbejde. 

Jeg vil gerne understrege, at vi ikke ser behovet for store ændringer i den nuværende lovgivning, måske er 

det slet ikke nødvendigt med en lovgivningsreform, hvis nu Ny Nordisk Skole bliver udfoldet i den her 

retning.  

Og til sidst skal jeg lige gøre opmærksom på, at i selve resolutionen, som I har, F1, så er der et enkelt 

punkt for meget, og jeg gør bare opmærksom på det nu, så andre ikke behøver gøre det, den sidste blok 

inden punkterne, der står politikkerne, i stedet for politikerne, så er der i hvert fald gjort opmærksom på 

det, tak. 

Helle Hjorth: Ja tak, og jeg giver ordet til formanden: 

Anders Bondo Christensen: 
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Ja tak, jeg skal fremlægge vedtagelsesforslag F3 fra hovedstyrelsen. Da vi hørte ministeren for lidt siden, så 

sagde hun, at det er skolerne, der skal bære det her, men så understregede hun også, at vi skulle prøve at 

se, hvordan kan vi hjælpe skolerne med at løfte opgaven. Og så nævner hun vores læseprojekt som et ek-

sempel på, hvordan vi kan understøtte skolerne i deres opgave. Hun fortalte også, at vi er på vej i fælles-

skab med at prøve at se, om vi kan lave noget tilsvarende inden for matematikområdet.  

Vi vil gerne med F3 sige, jamen vi har også et helt særlig område, som skal have vores fokus, og det er de 

elever, som forlader skolen med oplevelsen af: jeg dur ikke. Der er rigtig meget fokus på, at for mange 

elever ikke lærer nok læsning og ikke har gode nok kompetencer på det område. Jeg kender altså unge 

mennesker, som er stærkt ordblinde, som efterfølgende har taget en uddannelse. Jeg kender en, der er 

velfungerende lærer i den danske folkeskole, han kan stadigvæk ikke læse, fordi da han forlod skolen, da 

forlod han alligevel skolen med en oplevelse af: jeg dur, jeg kan noget. De elever, som for alvor har pro-

blemer, det er de elever, der forlader skolen med den oplevelse: jeg dur ikke. De er fantastisk svære at sam-

le op efterfølgende, og jeg tror rigtig mange af os kan huske en elev, hvor vi havde den fornemmelse, da vi 

sagde farvel til vedkommende. Jeg tror også rigtig mange af os i løbet af elevernes skolegang har haft den 

oplevelse af, at her har vi altså en elev, der har nogle helt særlige vanskelige forudsætninger, og vi har været 

bange for, om vi har kunne løfte den opgave. Og vi er engagerede i vort arbejde som lærere, og lige præ-

cist de elever husker vi, fordi det nager lang, lang tid efter. 

Med F3 der ønsker vi ikke på nogen måde at pålægge lærerne en ny opgave. Det er en opgave, som vi har 

allerede i dag, prøv bare at læse professionsidealet, hvor vi fortæller, det er vores ansvar, at alle børn udvik-

les. Vi fortæller også i professionsidealet, at vi har et særligt ansvar for de børn, der har nogle særlige ud-

fordringer. Det vi vil med F3, det er at prøve at se, om vi kan stille nogle redskaber til rådighed for lærerne 

på skolerne, for skolelederne, så vi gør det så godt som overhovedet muligt, så færre børn end i dag forla-

der skolen med den oplevelse. 

Der er mange elementer, der kan komme i spil. Vi skal selvfølgelig have afklaret de helt formelle ting, 

Hvilke håndtag kan læreren gribe i, hvis man står med den oplevelse, at det her det magter jeg ikke selv. 

Hvordan kan man insistere på, at eleven får den nødvendige hjælp, eller at læreren får den nødvendige 

hjælp. Vi vil også gå i samarbejde med andre organisationer, ligesom vi gjorde omkring læseprojektet, hvor 

vi prøvede at samle al den ekspertise, der var på området, så har vi også her tænkt os at få fat på Børns 

Vilkår osv. og prøve at sige; er der noget viden, som I har, som vi med fordel kan formidle ud til skolerne?  

Vi har ikke det færdige projekt, fordi det vil vi udarbejde sammen med de her eksperter, men noget af det 

vi bl.a. drøftede i hovedstyrelsen, da vi behandlede forslaget, det er denne her opmærksomhed på, at nogle 

børn og de børns forældre har et andet sprog end det middelklassesprog, som er skolens formelle sprog. 

Da jeg gik på læreruddannelsen i slutningen af 70’erne, starten af 80’erne, der var ”En fridag til fru Larsen” 

af Martha Christensen, det var pligtlæsning, for at vi netop skulle være opmærksomme på, at det sprog, vi 

bruger, kan være en stor barriere for at nå børn og forældre. Det er jo en viden, som er vigtig, at vi stadig 

hele tiden opdaterer os selv på og får en fælles forståelse af, hvor vigtigt det er. Vi kunne forestille os, at 

noget af det, vi vil tilbyde, det er forskellige former for cases, som man kan bruge som udgangspunkt for 

nogle drøftelser i Pædagogisk Råd om, jamen hvordan kan vi gøre det bedre. 

Vi har snakket med børne- og kulturchefforeningen om en gruppe børn, der har nogle helt særlige vilkår, 

nemlig børn på opholdsstederne, hvor der er forskning, der viser, at der er alt, alt for mange af de børn, 

der bliver svigtet rent undervisningsmæssigt. Børne- og kulturchefforeningen har sagt, at hvis vi vedtager 

det her på kongressen, så vil de meget gerne gå med ind i sådan et projekt og sige, hvordan kan vi gøre det 

bedre?  
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Så det er hele den vifte, vi gerne vil folde ud, så vi prøver at støtte lærerne i den opgave, vi allerede har i 

dag og gøre det bedre. Og det er jo en del af Ny Nordisk Skole. I hørte jo selv ministeren fortælle: vi skal 

løfte barren for alle, men vi har en særlig forpligtelse i forhold til de børn, der har nogle særlige vilkår, og 

det er altså det, vi konkret gerne vil spille ind med, også for at sikre at den stigende fokus, der er på, at 

eliten skal udfordres osv., at vi ikke dermed risikerer at fjerne fokus fra de børn, med det allerstørste be-

hov i skolen. Så vi håber på, at kongressen vil bakke op omkring det her.  

Som sagt kan vi ikke lægge en færdig plan på nu, det kunne vi heller ikke, da vi startede ud med læsepro-

jektet, men vi vil gøre, hvad vi kan for at lave et så kvalificeret udspil fra hovedstyrelsen som overhovedet 

muligt, og hermed har jeg fremlagt F3. 

Helle Hjorth: 

Ja tak, og vi har fået fremlagt hovedstyrelsens forslag F1 og F3, og i relation til F3 skal jeg lige gøre op-

mærksom på en lille skrivefejl i næstsidste afsnit: …målet er at ingen… Der skal stå ingen elever forlader, 

så det ”d”, der står i jeres udgave, skal udskiftes med et ”g”. Og jeg er blevet gjort opmærksom på, at når 

det bliver sendt ud, så er det naturligvis rettet. 

Så vil jeg gerne give ordet til Inge Thomsen. 

Inge Thomsen:  

Ja, og det er også F3, jeg godt vil sige noget til. Jeg kan godt høre, hvad der bliver sagt i motivationen for 

denne her, og det synes jeg også lyder rigtig fornuftigt alt det, der bliver sagt. Jeg oplever bare ikke, at det 

er det, der står, sådan læser jeg den i hvert fald ikke. Så jeg vil egentlig opfordre til, at I trækker den, eller i 

hvert fald ændrer den, ellers synes jeg ikke rigtig, jeg kan stemme for den. Jeg synes, vi sender et meget 

uheldigt budskab til de kollegaer, vi har, der stadig er i arbejde, nemlig den at vi ikke gør vores job godt 

nok. Den kan nemt opleves som en hån, synes jeg, og så endda fra vores egen forening. Når jeg siger det, 

så er det, fordi jeg ser på 2 linjer: ”Vi skal have høje ambitioner og forventninger til alle vores elever. Det 

er vores ansvar at handle, hvis nogen mistrives.” Det skal vi ikke bare, det har vi da forhåbentligt i dag. 

Måske målet er, at ingen elever forlader skolen med den oplevelse: ”jeg duer ikke”. Det er da forhåbentligt 

ting, vi allerede gør nu. Jeg synes, vi nu i 2 dage har snakket om mange væsentlige ting, om alle de nedskæ-

ringer, om økonomi og alt det hele. Det synes jeg, vi skal forholde os til, det har da spillet rigtig meget ind 

på, hvorfor nogle ting også mislykkes. Jeg synes, det er vores opgave at lave noget om det. Jeg synes, det er 

et forkert signal, vi sender, hvis vi går ud og sender sådan nogen ting her til vores egne medlemmer, det er 

ikke os de skal hører det fra, det synes jeg ikke, de har brug for. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Ja tak, er der nogen, der ønsker ordet? Formanden. 

 Anders Bondo Christensen: 

Det forstår jeg simpelthen ikke, altså hvis det kan hjælpe noget at skrive: ”Vi har høje ambitioner…” så 

har jeg ikke nogen problemer i det. Jeg oplevede ikke, at medlemmerne følte, at da vi iværksatte læsepro-

jektet, at vi talte ned til dem, eller at vi pålagde dem noget, eller at vi anklagede dem for ikke at gøre det 

godt nok. Jeg har faktisk oplevet rigtig stor begejstring for, at vi gav dem nogle værktøjer, som de har gjort 

brug af i deres daglige undervisning, for at de kan leve op til de høje ambitioner. Jeg er helt enig i, at vi har 

høje ambitioner, men jeg er også helt sikker på, at vi alle sammen er klar over, at der er nogle børn, der 

forlader skolen. Jeg har nævnt nogle af grupperne, jeg har nævnet grupperne på opholdsstederne osv. er da 
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nogle steder, hvor vi skal gøre det bedre, og det er ikke vores medlemmer, vi kritiserer, men det at vi – det 

vi siger med det her, det er ikke en udtalelse, det er en vedtagelse, hvor vi pålægger os selv at gå ind og 

støtte vores medlemmer. Det synes jeg altså er et rigtig stærkt signal fra en professionsfagforening, der går 

ud og siger, vi vil tage hånd om, at vores medlemmer får bedre mulighed for at løfte opgaven. Det gjorde 

vi med et læseprojekt, det gør vi med det her projekt.  

Jeg håber rigtig meget, at kongressen kan bakke op omkring det her, vi ønsker ikke at sende noget som 

helst signal, og derfor vi jeg da gerne sådan lige her fra hoften sige, at hvis det overhovedet kan hjælpe, at 

vi i stedet for at skrive ”vi skal have højere…”, så at skrive ”vi har højere …”, så lad os gøre det, men jeg 

håber meget, vi kan samles omkring dette her vedtagelsesforslag. Tak. 

Helle Hjort: Ja tak, Pia Jessen har bedt om ordet. 

Pia Jessen: 

Ja, jeg vil ikke komme med nogen ændringsforslag, jeg vil bare komme med et lille indspark til det at forla-

de folkeskolen som livsduelige mennesker. Jeg vil starte med at sige tak til Anders og hovedstyrelsen for at 

tage de bekymringer omkring den rullende skolestart og holddeling alvorligt. Vi fremlagde det på sidste 

kongres, og på den baggrund blev der udarbejdet en analyse, som konkluderer, at de skolestartsmodeller, 

som der er mulighed for ifølge folkeskoleloven, med en rullende skolestart og holddannelse, de vanskelig-

gør den rolle, som der er tiltænkt børnehaveklasselederen i forhold til den traditionelle organisering af 

børnehaveklassen. Vi kan tiltræde, det ændrer ikke ved den store betydning af børnehaveklasselederens 

arbejde i forhold til brobygning mellem daginstitutioner, skole og skolefritidsordninger, og ikke mindst 

forældrene. Og det er uanset, hvilken skolestart der vælges.  

Jeg vil her fra kongressen gerne rette en appel til alle her i salen om fortsat at være opmærksom på de sko-

lestartsmodeller, der lanceres, på trods af de erfaringer og den forskning, der er fra vores nabolande, der 

viser, at rullende skolestart og holddannelse ikke har den kvalitetsfremmende effekt. Det gælder både på 

det kognitive og på det sociale område, som det der opnås i den traditionelle årgangsopdelte skole. Mini-

steren hun tydeliggjorde, at hun så fortsat, at der var en rød tråd i børns liv, og at klassefællesskabet blev 

omdrejningspunktet i folkeskolen. Folkeskolen må ikke ende med, at det skal være en skole, hvor eleverne 

kan stemple ud og ind efter de strømninger, der lige er oppe i tiden. Folkeskolen skal være det sikre fun-

dament med en farbar bro fra dagtilbud, lærerplaner til børnehaveklassen og til de efterfølgende klassetrin 

og videre til ungdomsuddannelserne.  

Det er i år 100 år siden, de første børnehaveklasser så deres lys, de blev etableret i Esbjerg, der var 97 ele-

ver, der startede i børnehaveklassen i 1912. Børnehaveklassen, den opstod egentlig fordi, at der blev ind-

skrevet mange 5-6-årige børn i første klasse. De var for unge, indskrivningen fandt sted, fordi kvinderne 

kom på arbejdsmarkedet, de skulle ud og filettere fisk i Esbjerg, og man skulle have placeret børnene et 

sted. I 1966 der åbnede folkeskoleloven hjemmel for, at man oprettede børnehaveklasser i den form, som 

der var arbejdet ud fra helt tilbage fra 1912, hvor omdrejningspunktet det var stadigvæk at gøre børnene 

skoleparate. I 1970 der blev børnehaveklasseforeningen etableret, og vi blev organiseret i Danmarks Læ-

rerforening.  

I årene, der er gået indtil nu, der har vi i fællesskab gjort skolestarten til det, den er i dag, med en obligato-

risk børnehaveklasse, og den er stadigvæk fundamentet for barnet og gør barnet fortrolig med skolen og 

udvikler færdigheder i undervisningens grundlæggende fag, som de kan bygge videre på i de efterfølgende 

klassetrin, og undervisningen skal skabe sammenhæng mellem hjem, dagtilbud, skolen, børnehaveklassen 

og de efterfølgende klassetrin – og det sagde jeg lige før, undskyld.  



91 
 

Vi har på bordene i dag lagt lidt materiale, bl.a. vores fagblad Skolestart, videreuddannelsesfolderen, som 

Anders talte om i formiddag og så en konference. Vi har sat et lille flag på for at markere 100 år for bør-

nehaveklassens eksistens. Vi håber, at vi fremover kan bevare børnehaveklassen som en del af folkeskolen, 

tak.  

Klapsalver 

Helle Hjort: Ja tak. Birgitte Baktoft, hovedstyrelsen.  

Birgitte Baktoft: 

Ja, det var Inge Thomsens bemærkninger til vedtagelsesforslag, som bragte mig herop. Jeg har som kreds-

formand og i det arbejde, vi havde i gang i Danmarks Lærerforening for nogle år siden, der hed ”hånd om 

alle børn”, hvor vi samarbejdede med socialrådgiverne, der har jeg oplevet rigtig mange af vores kollegaer, 

lærere, som har været dybt frustrerede over, hvad de skulle stille op for de socialt udsatte elever, de havde i 

deres klasse. De har synes, det var uendeligt svært ikke at skade de børn mere, end de var skadet, og når 

lærerne bliver frustrerede, så er det jo fordi, at de jo netop vil noget med de her elever og gerne vil have, at 

eleverne trives, og at det er så hårdt at stå at se på elever, der mistrives, som man ikke rigtig kan gøre noget 

ved.  

Så at vi i vedtagelsen repeterer, at lærerne føler et ansvar for deres elever, det kan jeg dårligt tro, at der er 

nogen lærere, der vil føle sig pikeret over. Jeg vil gerne opfordre til, at vi støtter dette kongresvedtagelses-

forslag, så vi får en mulighed for at få sat et fokus, der kan hjælpe kollegaerne med denne her noget speci-

elle og meget vanskelige opgave. Tak. 

Klapsalver 

Helle Hjort: Ja tak. Anette Henriksen. 

Anette Henriksen: 

Jeg har et lille ændringsforslag til F3, indholdsmæssigt har det ingen betydning: ”Målet er, at ingen elever 

forlader skolen med oplevelse af ”jeg dur ikke””, synes jeg skal ændres til ”Målet er, at alle elever forlader 

skolen med en oplevelse af ”jeg dur””. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Tak for det. Morten Refskov 

Morten Refskov: 

Jeg synes simpelthen, det her er lidt for mærkeligt, jeg forstår faktisk ikke, hvad der er op og ned på det 

hele. Hvorfor er det, vi skal vedtage noget, som vi allerede gør. Hvorfor er det, man i hovedstyrelsen ikke 

kan arbejde videre, uden at vi som kongres skal bakke op omkring det her. For mig så er det fuldstændigt 

selvfølgeligt og derfor også en mere eller mindre overflødig vedtagelse. Hvis det er, at man gerne vil have 

en opbakning til at bruge flere midler på projekter a la det læseprojekt, der har været søsat, så synes jeg, det 

er det, man skal skrive, og så er det det, vi skal drøfte og ikke det her, som i min verden er mere eller min-

dre tåget, så jeg forstå ikke særligt meget, at der er brug for at få nogle flere ord på det. 

Helle Hjorth: Ja tak Morten Refskov. Er der flere, der ønsker ordet. Formanden får ordet. 

Anders Bondo Christensen: 
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Nu synes jeg jo ikke ligefrem, at vi skal spilde kongressens tid på at holde et hovedstyrelsesmøde i forhold 

til Anettes forslag, så jeg prøver sådan lige at tage den ved at kigge over rækkerne og se, om der bliver 

nikket, så vi tager Anettes forslag, og jeg har jo tilkendegivet, at hvis det kan hjælpe at skrive ”vi har højere 

ambitioner”, så gør vi også gerne det.  

Og så vil jeg bare sige, Morten, det betyder noget, hvad vi vedtager på en kongres, fordi vi forpligter hin-

anden på nogle ting. Det betyder også noget, at vi fortæller vores medlemmer at det her, det er vi faktisk 

gået i gang med. Vi har vedtaget ting omkring læsning, vi har vedtaget andre elementer, hvor man kan sige, 

det kan man bare gå i gang med, men der er faktisk markering fra at det er kongressen, der træffer denne 

her beslutning, og det ikke bare er noget, hovedstyrelsen sætter i gang. Jeg er helt sikker på, at det f.eks. 

betyder noget i forhold til DKF’s engagement i det her. Vi har allerede i september måned i forhold til 

ministeren afleveret en plan for, hvordan vi kunne lave en opfølgning på det projekt ”Hånd om alle børn”, 

som Birgitte nærmere omtalte. Vi har prøvet at presse på over for ministeren for at sige, lad os nu komme 

i gang, ikke dagligt, men så i hvert fald ugentligt, at vi ser overskrifterne, at nu er der igen nogle børn, der 

er faldet igennem sikkerhedsnettet. Vi gjorde os nogle rigtig gode erfaringer på den karavane, vi har snak-

ket med socialrådgiverforeningen om, at de vil gerne gå med ind i et nyt samlet projekt sammen med mini-

steren. Men så betyder det altså noget, at vi kan stå og sige, at Danmarks Lærerforenings kongres har ved-

taget det her. Det vil være et afsæt til, at vi kan komme i en ny og anden dialog med ministeren, og derfor 

betyder det noget.  

Og det er min forklaring på, hvorfor vi vedtager det i stedet for bare at gøre det, så endnu en gang en op-

fordring til at bakke F3 op med de ændringer, der er lavet. 

Klapsalver 

Helle Hjorth:  

Der er ikke flere indtegnede talere til dette punkt, så derfor skal vi have sat hovedstyrelsens forslag til reso-

lution F1 og F3 med de ændringer, der lige er blevet nævnt, det kommer jeg tilbage til, til afstemning. 

Jeg vil gerne vove pelsen med hensyn til den elektroniske afstemningsboks, som I alle sammen har liggen-

de foran jer, for den er blevet testet, og den virker, og det I skal gøre, nu tager vi lige det tekniske og prak-

tiske først, når I trykker på den, I skal sådan bare holde den helt stille foran jer, og afhængig af om I vælger 

at trykke ”1”, fordi I stemmer for; trykker ”2”, fordi I vil undlade at stemme: eller trykker ”3”, fordi I 

stemmer imod, så skal I trykke en enkelt gang sådan hårdt, og så skal i slippe, og så skulle der gerne være 

et grøn lys, har jeg forstået fra teknikken, som viser, at så er jeres stemme afgivet. Nu vover vi pelsen, og 

hvis – og det håber vi ikke – hvis det ikke lykkes, så vender vi tilbage til almindelig håndsoprækning. 

Og der er nogle ting, jeg lige skal sige, til teknikken er med. Jeg skal sige, at vi gør klar til at stemme, og det 

vi gør klar til at stemme i første omgang om, det er altså hovedstyrelsens forslag til resolution F1, og så 

siger jeg: der kan stemmes. Prøv lige en gang til, tryk sådan lidt hårdt på det, som hvis I sidder og taster på 

jeres mobiltelefon, et enkelt hårdt tryk på 1, 2 eller 3, og så slipper I. I disse IT-tider, ikke, det skulle gerne 

lykkes. Jakob, får du en melding. Ikke noget med at holde fingrene ned på den, bare tast! Jeg er ikke i tvivl 

om, at I gør det, jeg kan se det på jer, jeg ved godt, at I har forstået det. Hvor er det en skam, det dur sim-

pelthen ikke. Vi lader den ligge. Læg de der afstemningsbokse. Det er der ikke noget at gøre ved.  

Vi går over til den gammeldags metode, som I alle sammen kender så godt og er så fortrolige med, med 

håndsoprækning, og jeg tror godt, jeg kan sige, at det er den, vi bruger resten af i dag til de afstemninger, vi 

har tilbage til de resterende punkter. 
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Jeg vil gerne se, hvor mange der kan stemme for forslaget F1. Ja tak, I må gerne tage hænderne ned. Er 

der nogen, der stemmer imod forslaget? Er der nogen, der hverken ønsker at stemme for eller imod? Ja 

tak, så er resolutionsforslag F1 vedtaget. 

Så er der kongresvedtagelsesforslag F3 ”Alle elever skal forlade skolen som livsduelige mennesker”, og der 

vil jeg lægger op til, at vi med de få ændringer, som der er i dette forslag, stemmer dette hjem om lidt, 

hvordan det så kommer til at gå. De ændringer, der er blevet indføjet, det var altså, at i andet afsnit der 

starter med ”Vi skal have høje ambitioner …”, det ændres til ”Vi har høje ambitioner…”, og i afsnittet 

efter ”Målet er”, der er forslaget nu ”målet er, at alle elever forlader skolen med oplevelsen af ”Jeg dur””. 

Og I nikker. 

Så vil jeg gerne se ved håndsoprækning, hvor mange der kan stemme for F3. Ja tak, I må gerne tage hæn-

derne ned. Er der nogen, der ønsker at stemme imod F3? Ja tak. Er der nogen, der hverken stemmer for 

eller imod? Ja tak, F3 er vedtaget. 

Det var dagsordenens pkt. 5, som vi fik afsluttet. 

4. Samfundsøkonomien - konsekvenser for velfærdssamfund og professionsudøvelse 

Så har vi et par udeståender, dagsordenens pkt. 4 omkring samfundsøkonomien, vi har også et udestående 

med pkt. 6 om vedtægtsændringer, det vender vi tilbage til, nu tager vi en ting af gangen. 

Dagsordenens pkt. 4 vedr. samfundsøkonomien, der vil jeg lige samle de forslag og ændringsforslag, som 

der gerne skulle ligge foran jer, inden jeg giver ordet videre, der er et par indtegnede talere til dette punkt. 

Der er hovedstyrelsens forslag til resolution B1, så er der hovedstyrelsens forslag til resolution B2, og til 

B2 er der fremsendt et ændringsforslag nr. 11 af Morten Refskov, det foreslår, at der indføjes en ekstra 

dot. Så har jeg ændringsforslag til kongresresolution B3, det hedder 01, det er fra hovedstyrelsen. Så har 

jeg hovedstyrelsens forslag nr. 06: ”Lærerne vil gerne, giv os muligheden”. Så har jeg forslag til resolution 

07 fra Johnny Specht. Jeg har – og jeg mener også, at I har fået omdelt nr. 10 fra Malene Beckman i den 

forbindelse, og så har vi forslag til kongresvedtagelse nr. 9 fra Anders Liltorp. Dem skulle I gerne have fået 

uddelt, de er alle fremlagt. Det er det materiale, vi sidder med indtil videre.  

Som nævnt er der et par indtegnede talere til dette punkt, og jeg vil gerne starte med at give ordet til for-

manden. 

Anders Bondo Christensen: 

Sekretariatet har arbejdet videre med brevet til statsministeren på baggrund af den skitse, som jeg præsen-

terede for jer i formiddag, og jeg vil nu lige læse brevet op, og så snart, det er sendt pr. mail og bud til 

statsministeren, vil det også ligge på foreningens hjemmeside, og som jeg nævnte i formiddags, så vil vi 

straks sørge for, at det også bliver sendt ud til tillidsrepræsentanterne. 

Vi skriver brev fra Danmarks Lærerforenings kongres til statsminister Helle Thorning Schmidt:  

”Til statsminister Helle Thorning-Schmidt 

Vi er dybt forundrede og bekymrede over regeringens handlinger i forhold til de kommunalt ansatte lære-

res arbejdsforhold. Og vi frygter alvorligt, at de ødelægger bestræbelserne på at styrke kvaliteten i under-

visningen.  
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Gang på gang oplever vi, at du og andre medlemmer af regeringen udtaler jer om lærernes aftale om ar-

bejdstid, uden at vi på noget tidpunkt har modtaget en invitation fra regeringen til at drøfte aftalens ind-

hold og baggrund. Kun på grund af vores ihærdige insisteren lykkedes det i december måned 2011 at drøf-

te aftalen på et møde med børne- og undervisningsminister Christine Antorini.  

Lærerne i folkeskolen og øvrige undervisningsinstitutioner i kommunerne gør alt, hvad de kan, for at give 

eleverne den bedst mulige undervisning i en tid præget af massive kommunale besparelser på skoleområ-

det. Alene inden for folkeskoleområdet er de kommunale udgifter reduceret med 2,5 mia. kr. fra 2009 til 

2012. Antallet af lærere er reduceret med 8 %, mens elevtallet er faldet med mindre end 2 %. Hele regerin-

gen står bag en folkeskolelov, der formulerer store krav til lærernes forberedelse og efterbehandling af 

undervisningen, jfr. bl.a. folkeskolelovens §§ 13 og 18. 

I de seneste år har vi oplevet, at stadigt flere elever med særlige indlæringsvanskeligheder er blevet integre-

ret i normalklasserne. Den udvikling er blevet politisk blåstemplet og forstærket med de seneste ændringer 

af folkeskoleloven. Danmarks Lærerforening støtter fuldt ud intentionerne om øget inklusion, men det er 

indiskutabelt, at det stiller store krav til lærernes forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Og det 

medfører et betydeligt øget samarbejde med andre faggrupper og med forældrene. Lærerne står ofte meget 

alene med at løse de nye udfordringer, fordi kommunerne stik mod børne- og undervisningsministerens 

erklæringer har brugt inklusionsdagsordenen som et besparelsesprojekt. Realiteten i dag er, at lærerne har 

mindre end 2 min. pr. elev pr. lektion til den samlede forberedelsesopgave og til efterbehandling af under-

visningen. Det modsvarer på ingen måde de krav, der stilles til lærerne. Alligevel fremturer regeringens 

repræsentanter gang på gang med overfladiske bemærkninger om, at lærerne skal undervise noget mere.  

Vi har en klar forventning om, at du og regeringen seriøst forholder jer til, hvordan lærerne får mulighed 

for at leve op til de krav om kvalitet i undervisningen, som I selv formulerer, og som vi fuldt ud tilslutter 

os. Gennem jeres udtalelser sender I et signal om, at lærerne ikke bruger deres tid effektivt, og at de kan 

præstere mere. Det er muligvis en god strategi, hvis man vil skabe et vrangbillede af lærernes indsats i of-

fentligheden, men det sender samtidig et signal om total mangel på respekt for lærernes arbejde. 

Vi ved, at regeringen har intensive drøftelser med KL om vores arbejdstidsaftale. Vi har forgæves forsøgt 

at blive inddraget i og få informationer om disse drøftelser, men gennem forskellige spidsfindige konstruk-

tioner har regeringen af al magt forsøgt at forhindre dette. Det er os helt uforståeligt, at en regering på den 

måde samarbejder med den ene part i en overenskomstaftale og samtidig gør alt, hvad den kan, for at hol-

de den anden part ude. Det er i klar modstrid med hele fundamentet i den danske model og på kant med 

de internationale konventioner. Vi synes, det er chokerende at skulle opleve det fra en socialdemokratisk 

ledet regering, og det står i skærende kontrast til regeringens udsagn om en tillidsreform. 

Danmarks Lærerforening har taget en række initiativer til at styrke kvaliteten i elevernes undervisning. 

Arbejdstidsaftalen fra 2008 er et godt eksempel på dette. Det fælles mål med KL var at skabe en ramme, 

der kunne styrke kvaliteten af undervisningen. Evalueringerne af aftalen viser, at det i meget høj grad er 

blevet indfriet.  

Danmarks Lærerforening har iværksat et stort og omfattende projekt, der under overskriften ”Vi læser for 

livet” på en gang styrker fagligheden og elevernes læsekompetencer. Læseprojektet er sammen med ar-

bejdstidsaftalen en af de største succeshistorier i folkeskolen. 

Danmarks Lærerforening har over for børne- og undervisningsministeren fremlagt forslag til en række 

konkrete projekter, der alle har til formål at styrke elevernes udbytte af skolegangen. Vi har fremsat forslag 

til en langt mere systematisk indsats i forhold til socialt udsatte børn. Som det er tilfældet med læseprojek-
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tet, har vi tilbudt at stille hele organisationen til rådighed for en succesfuld gennemførsel af disse projekter. 

Desuden er vi gået aktivt ind i børne- og undervisningsministerens initiativ om udvikling af en ”Ny Nor-

disk Skole”. 

Vi oplever ofte, at lærerne og Danmarks Lærerforening fremstilles som bagstræberiske og modstandere af 

al udvikling. Det er naturligvis belejligt i forhold til at kunne lægge pres på lærerne ved de kommende 

overenskomstforhandlinger, men det er en helt forfejlet strategi, hvis målet er at skabe en bedre undervis-

ning i folkeskolen og de øvrige kommunale uddannelsesinstitutioner.  

En god og velfungerende skole forudsætter dygtige, engagerede og begejstrede lærere. Det opnår regerin-

gen ikke gennem en mistænkeliggørelse af lærernes indsats, en konflikt med lærerne eller en stærkt bureau-

kratisk lederstyret ramme om lærernes arbejde. Det vil være ødelæggende for kvaliteten i undervisningen. 

Dermed vil det underminere ønsket om høj faglighed, det vil være i modstrid med ideerne om en Ny Nor-

disk Skole, og det vil spænde ben for ambitionerne om at inkludere flere elever i normalundervisningen. 

Hvis den øgede inklusion ikke bliver en succes, risikerer vi at tabe en hel generation af unge, der i forvejen 

er udsat, på gulvet.  

Med aftalen fra 2008 blev der afgørende gjort op med bureaukratiet og skabt en uhyre fleksibel ramme om 

lærernes arbejde. Lærernes professionelle ansvar blev styrket, og ledernes fokus blev rettet mod kvaliteten i 

undervisningen i stedet for administration og bureaukrati. Helt i overensstemmelse med vores fælles mål 

med aftalen har det skabt en ny kultur på skolerne, der i højere grad er præget af begejstring og engage-

ment. Det vil regeringen og KL med den nuværende fremfærd lægge i ruiner. 

Vi vil kraftigt opfordre til, at du og regeringen indgår i en seriøs dialog med Danmarks Lærerforening om 

lærernes muligheder for at leve op til samfundets høje ambitioner i forhold til kvaliteten i elevernes under-

visning. Vi har som profession høje ambitioner og indgår meget gerne i et samarbejde om at skabe den 

bedst mulige skole for eleverne.  

På kongressens vegne - venlig hilsen Anders Bondo Christensen”. 

Klapsalver 

Helle Hjorth:  

Som formanden indledningsvis anførte, så er det tanken, at dette brev skal debatteres, diskuteres her på 

kongressen, det skal naturligvis forelægges og konfirmeres af kongressen, før det kan sendes af sted. Det 

betragter vi det som blevet nu, og dermed kan brevet bringes ud i verden til den rette modtager, som det 

er tiltænkt. Jeg skal også sige, at det kommer til at ligge på foreningens hjemmeside, og der kan I finde det 

efterfølgende. 

Og så vil jeg gerne give ordet til Gordon Ørskov Madsen. 

Gordon Ørskov Madsen: 

Ja, et par bemærkninger til nogle af de forslag, der ligger og nogle ændringsforslag, der også ligger til jer. 

Først B2: ”Der er brug for hele arbejdstyrken”, jeg har lige 2 bemærkninger til B2, det ene det er, at vi fra 

hovedstyrelsens side egentlig ville have rettet, men den svipsede af tekniske årsager, et enkelt ord i 2. blok, 

hvor der står ”Mange unge lærere…”, nu er unge sådan et lidt vidt begreb, det vi egentlig mener, der er 

”Mange nyuddannede lærere …”, så det er lige en ændring, vi skal have føjet ind, vi mener: ”Mange nyud-

dannede lærere får ikke fodfæste …”. 
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Og så en bemærkning til Mortens ændringsforslag, en tilføjelse, en ny bullet til B2: ”Vikararbejde skal vare-

tages af uddannede lærere”. Det er vi fra hovedstyrelsens side helt enig i, men den hører bare ikke så godt 

til her, fordi det vi ellers skriver i B2 i de her bullets, det er faktisk noget, vi opfordrer politikerne til at tage 

fat på, altså politisk aktion på det her samt nogle lovændringer, der gør de her tiltag mulige, og det med 

vikararbejdet det er ligesom noget, der ligger lidt uden for det regi. Men jeg vil sige, at vi i samarbejde med 

Lærernes A-kasse og DLF, kredsene og de forpligtende kredssamarbejder, der arbejder vi på at finde nogle 

måder til vikarforløbet, dels at A-kasse stiller sig til rådighed, men at vi også i kredsene foretager nogle 

tiltag, der kan sikre mest muligt, at det er læreruddannede vikarer, der varetager lærervikararbejdet.  

Så gør vi også det, at vi gennem FTF sammen med andre A-kasser og organisationer, så rejser vi også poli-

tisk den problematik, der vedrører G-dage, det at man, når man er medlem af en A-kasse og har et vikaria-

tet af en vis varighed, så skal arbejdsgiveren udbetale 3 G-dage, det gør det dyrt at anvende A-kasse med-

lemmer, altså uddannede til vikarer, og derfor vælger nogle skoler løsningen at ansætte nogle, eller lade 

nogle 4.g’ere varetage vikararbejdet. Det vil vi altså også prøve at rejse politisk. Grunden til at de der G-

dage findes, det er jo mest af hensyn til det private område, hvor det skal koste noget at afskedige og an-

sætte hele tiden som arbejdsgiver, det er sådan set grunden til, at G-dage er der. Det vil vi gerne prøve at 

rejse som en problematik politisk også. Så med de her tiltag, der mener vi faktisk, at vi gør nogle ting for at 

sikre, at det er læreruddannede, der varetager vikararbejdet. Det håber jeg, at med de her bemærkninger, at 

Morten, at du så vil trække dit forslag, og at vi så stemmer B2 hjem. 

Så er der Johnny Spechts forslag nr. 07 og Malene Hjort Bechmans forslag nr. 10. Der har vi fra hovedsty-

relsens side gerne ville tilføje nogle ændringer, så vi har arbejdet med at få lavet et kompromisforslag, der 

har opbakning både fra Johnny Specht og Malene Hjort Bechman. Det er vi lykkes med, og nu mangler vi 

bare at få kongressen til at synes, at det er det, vi skal vedtage. Det håber vi så kan ske efterfølgende. Det 

har nr. 12, jeg tror faktisk ikke, det er omdelt endnu, det er det ikke. Derfor så vil jeg lige fortælle jer, hvad 

vi foreslår som ændring, og hvorfor vi gør det. Vi skal tage fat i Malenes forslag nr. 10. Det vi så foreslår, 

det er at – og det vi gerne vil have fokus på, det er at det er den danske model, vil gerne vil udtrykke støtte 

til, fordi den danske model faktisk har nogle kvaliteter, det er en grundpille i den danske velfærdsstat, men 

det er også noget, der har sikret ro og stabilitet gennem arbejdsmarkedet i over 100 år, og så er det noget, 

der har været betingelserne for, at vi har god økonomi, og at vi har haft øget velstand i det danske sam-

fund i alle de her år. Derfor så foreslår vi, og nu kan jeg se, at I får det rundt, at efter Malenes første blok: 

”Det er uacceptabelt, at såkaldte fagforeninger…”, efter den blok, den bibeholder vi som blok 1, der læg-

ger vi 2 blokke ind, der hedder: ”Den danske model har gennem mere end 100 år sikret ro og stabilitet på 

det danske arbejdsmarked og har dermed leveret betingelserne for, at dansk økonomi har klaret sig og 

fortsat klarer sig godt.” ”Modellen har sikret lønmodtagerne ordentlig løn, ferie, barsel og pension og har 

givet arbejdsgiverne stabilitet og et fravær af strejker i tide og utide, som man kender det fra andre lande.” 

De 2 blokke sætter vi altså ind efter Malenes første blok.    

Jeg synes, det er vigtigt, at vi får argumenteret for den danske model også over for dem, der slet ikke har 

forstået, hvad det er for en arbejdsmarkedsmodel, vi har i Danmark, f.eks. nogle af de politikere vi har 

hørt fra Venstre og Liberal Alliance, som jeg vitterlig ikke tror har forstået, hvad det er for en arbejdsmar-

kedsmodel, vi har, og hvorfor vi har den, og hvilken betydning den har haft for det her samfund. Med de 2 

indføjelser, eller med den her indføjelse, så håber jeg, at hele forsamlingen kan stemme for det her forslag. 

Helle Hjorth:  
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Ja tak, Gordon. Gordon har fremlagt forslag til resolution 10, det ser vi på, og så var der en opfordring til 

Morten Refskov om at trække sit ændringsforslag til B2. Jeg vil starte med at give ordet til den næste ind-

tegnede taler, og det er Lars Nørgaard Andersen, værsgo. 

Lars Nørgaard Andersen: 

Jo tak, jeg synes jo for det første generelt, at vi er klædt ret flot og ordrigt på til dette punkt, der var et 

langt notat om samfundsøkonomien, selvfølgelig er det ikke nødvendigvis sådan, at fordi man får et bag-

grundsnotat, at man gør sig håb om en form for konklusion til allersidst, men jeg lurede alligevel på, om 

den ville komme, og den var jeg lidt spændt på. Det gjorde den så ikke, men måske findes den også faktisk 

allerede i det første afsnit på side 1, hvor der står ”En god folkeskole forudsætter, at skolen tilføres de 

nødvendige ressourcer i forhold til at sikre gode vilkår for professionsudøvelsen. Men mange års besparel-

ser på folkeskolen i almindelighed og normalundervisningen i særdeleshed har udhulet det økonomiske 

grundlag for professionsudøvelsen i folkeskolen”. 

Hvis man lige standser op en gang og tænker over, hvad der egentlig står, så står der dybest set, at det er 

ikke ansvarligt at undervise i folkeskolen for tiden. Det er sjældent, man ser det udtrykt så klart, synes jeg, 

men det ligger selvfølgelig meget i det, vi snakker om, og det var derfor, jeg måske godt kunne have gjort 

mig håb om en form for konklusion på det. Og når jeg så siger det, så er det jo fordi, at vi i alle mulige 

andre sammenhænge gør ihærdige anstrengelser for at være flinkeskolens aller flinkeste elever. Vi er jo 

forpligtede på alle leder og kanter, uanset om vi så er tjenestemænd eller overenskomstansatte til at opføre 

os ordentligt og gøre det rigtige osv., osv., og der er også folkeskoleloven og fælles mål, og jeg skal komme 

efter jer, som siger en hel masse til os om, hvad vi skal gøre. Og for at det ikke skal være løgn, så har vi 

også synes, at vi selv skulle gøre et eller andet for at gøre det rigtig, rigtig tydeligt. For de her 10 år siden da 

lavede vi så det der professionsideal kompleks, og nu har ministeren så, i det allerseneste vi har hørt, fun-

det på, at nu skal vi have noget, der hedder Ny Nordisk Skole, som også ligesom liner op, hvad det er at 

være god skole og god lærer og god underviser.  

Så er det jeg tænker lidt, stadigvæk uden at skulle gentage min sådan lidt studse indstilling til det professi-

onsideal: Er det ikke sådan, at man på et tidspunkt må tage op til overvejelse, hvad fik vi egentlig ud af 

det? Jeg synes, jeg husker for 10 år siden, at det lå lidt i kortene, at vi gjorde os håb om, at vi ville blive 

sådan en meget, meget respekteret stand, sådan på linje med sagførere og tandlægere og andet godtfolk, 

som på en eller anden måde ikke behøver at sætte spørgsmålstegn ved deres indtjening og arbejdsvilkår, 

men de var der bare, for de var jo en profession. Og jeg tænkte, nå ja, det kan da godt være, nogen får ret i 

det.  

Så synes jeg efter 10 år måske nok, at det er tid at vende skråen og sige, hm, var det der, vi var. Jeg siger 

bestemt ikke, at vi skal sætte os hen i hjørnet og surmule eller gå i pindsvinestilling eller andre sjove ting, 

det er slet ikke det, jeg synes, men jeg vil godt opfordre hovedstyrelsen til, når det nu ser ud som om, der 

ikke er den fornødne respekt fra den anden side for vores arbejde, hverken i form af de tilførte midler eller 

i form af, hvordan man håndterer os i forbindelse med nye tiltag, det seneste vi nu har hørt, der er gang i, 

omkring arbejdstidsaftale, hvor man vil knægte den såkaldte fine danske model, man rejser rundt i verden 

og holder skåltaler omkring, så er det jeg tænker lidt, hvorfor skal vi så være så fantastisk ivrige efter at 

være super, super, super, hvis ikke den anden part på en eller anden måde udviser en ordentlig respekt for 

os og for vores arbejde.  

Så derfor vil jeg egentlig opfordre hovedstyrelsen til at sige: Hvad kunne vi gøre? Hvordan kan vi ligesom 

indstille os på den situation, som er, at vi formentlig et eller andet sted bliver banket tilbage omkring vores 

arbejdstid og endnu en gang må erkende, at der er ikke den respekt, som vi godt kunne have drømt om. 



98 
 

Sanktioner, der ved jeg såmænd ikke rigtigt lige, hvad vi kan komme på, men altså strejker er jo f.eks. ikke 

noget, jeg tror, jeg i hvert fald vil opleve i min tid i denne her forening, det tror jeg, er passé, og det har 

modparten sikkert også for længe siden luret, at vi er nogle bovlamme krikker på den led, at der er ikke 

noget for alvor, der sådan er at stille op omkring sådan noget. Masser af kollegaerne har i hvert fald ikke 

lyst til det her, og dem der har det, er måske tjenestemænd. Så jeg ved ikke rigtig. Jeg synes godt, hovedsty-

relsen sådan kunne prøve at line op, hvad vi kan gøre for at komme videre eller for at stille et eller andet 

alternativ op, som man kunne håbe på, der var lidt respekt omkring.  

Så synes jeg stadigvæk ikke, at Århus er blevet ristet nok over ilden. Jeg var lidt bekymret, da der var gået 

en times tid eller to, og der kun havde været en taler oppe, så tænkte jeg: hm, det kan da sørme ikke være 

rigtigt. Og der har selvfølgelig så været nogle stykker sidenhen, det er så i orden, men der hvor jeg synes, 

det alvorlige ligger, det er, hvad man har tænkt over i Århus, da man lavede denne her aftale, oven på hele 

den omgang, der har været igennem et år til halvanden, den ene tunge minister, den anden tunge minister 

har snakket arbejdstidsaftale, nu skal lærerne knokle noget mere, og tilstedeværelsestiltag, og jeg skal 

komme efter dig, så kommer I og laver sådan en aftale, som helt klart er vand til deres mølle. Og jeg tæn-

ker lidt, er det noget, man har stemt af inde på Vandkunsten? Kunne man få den fantastiske ide, at det her, 

det ser måske lige måske lovligt banebrydende nok ud, kunne det være en god ide lige at hviske formands-

skabet noget i øret, om det her var ok at gå i byen med? Næh, det har vi ikke hørt noget om. Man synes da 

bare, at det var det bedste for lærerne i Århus uden at tænke på, at der altså også er xxx antal andre lærere 

her i landet, der vil komme til at føle kærligheden oven på det her. Og det hører man jo allerede nu, borg-

mestre i adskillige kommuner siger: ja, prøv bare lige at se, hvordan de har gjort i Århus, var det ikke no-

get, vi skulle osv., osv. 

I forgårs blev vi i hvert fald her i hovedstaden, i regeringsavisen bekendt med, hvordan det var i Århus. 

Man skal selvfølgelig altid tage sådan noget med et forbehold, det er jeg helt med på, men nogle af de ting, 

der stod refereret her, hvor der er tilstedeværende i lokalet, det er f.eks. sådan noget med: jeg kan godt 

følge arbejdsgiverne i, at man gerne vil have lidt mere liv på skolerne om eftermiddagen. Det stod der 

sørme. Så tænker jeg lidt, jamen det har man også hørt, at inspektørerne godt kunne tænke sig, og jeg ved 

såmænd  ikke lige, hvorfor de godt kunne tænke sig det der mere liv om eftermiddagen, det er sådan noget 

institutionsliv, eller hvad pokker er det, vi snakker om. Jeg synes, det virker enormt goldt, for der er jo ikke 

nogle argumenter, der følger op på det her, og så tænker jeg også, der må være en eller anden særlig Århus 

verden omkring sådan noget, det kan jeg ikke gennemskue.  

Og så er der nogle lærere, der tager for meget arbejde med hjem, står der. Jamen, jeg kan slet ikke se, at det 

er noget argument for at lave en særlig aftale, at der er nogle lærere, der tager meget arbejde med hjem, og 

nogen gør det ikke, de gør det over på deres arbejdsplads. Det synes jeg da ærligt talt er op til os alle sam-

men, hvordan vi nu er indstillet, og hvad har vi af traditioner og vaner omkring sådan noget. Så jeg synes 

måske også, det vil jeg godt så sige for at gøre det helt tydeligt, at det virker lidt tyndt underbygget det her 

foretagende, men jeg synes især det afgørende – og det synes jeg ikke, jeg har hørt endnu fra Århus – hvad 

er egentlig jeres overvejelser omkring, hvilke konsekvenser det her må have for resten af foreningen, at I 

gik ud og gjorde sådan, det synes jeg faktisk, I skylder en forklaring på. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Emil Hemmingsen får ordet. 

Emil Hemmingsen: 
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Ja tak. Det her er en kommentar til B2, tror jeg nok, vi kaldte det, og det er egentlig noget, som opstod her 

i august, hvor vi var samlet nogle stykker og drøftede kongressens temaer, og vi talte også om denne her 

begrædelige situation, at vi har rigtig mange af vores medlemmer, en 5-600 stykker, tror jeg, du Anders 

sagde, som A-kassen melder ud, der er på vej ud af dagpengesystemet. Og vi skylder dem, det som vi sy-

nes, da vi sad der, og det synes jeg også, og det er der mange, der stadigvæk synes, at vi skylder på kon-

gressen også at behandle den situation, de står i. Anders Bondo fortalte i går, at der var meget, der tydede 

på, at Bjarne Corydon og KL og de såkaldte regnedrenge, de synes godt om dagpengeforslaget, fordi man 

så kunne være med til at presse på lønnen ved overenskomsten. Det tror jeg sådan set, at han har ret i. 

Man kan jo sige, at vores overenskomster bliver til i sådan et klassisk udbud og efterspørgsel system, og 

hvis udbuddet af arbejdskraft er stort, og hvis efterspørgslen på arbejdskraft er lille, så betyder det, at OK-

resultatet det lider. Dagpengeforslaget, der tidligere lå, var en mulighed for at styre udbuddet af arbejds-

kraft, samtidig med at det ville hjælpe nogle af de nedslidte kollegaer vi har, der står over for de uoverskue-

lige konsekvenser, de får, når de ryger ud af dagpengesystemet. Det kunne regnedrengene regne ud, og 

derfor så var de så glade for det. Det positive udbytte af forslaget, til trods for vi bruger noget af tiden til 

noget for noget, som gør at det vækker positiv genklang, at det ser ud som om lige pludselig fagbevægel-

sen støtter, at – og jeg siger- ser ud som om fagbevægelsen støtter, at ledige skal arbejde for deres dagpen-

ge, så kan vi godt regne ud, at det bare vil underminere muligheden for at presse os på lønnen, hvilket jo 

ikke er så godt.  

Jeg synes, at det er rigtig fint, at vi har behov at være med til at skabe nye løsninger, som Anders Bondo så 

rigtig sagde, ekstraordinære problemer kræver ekstraordinære løsninger, som der også står sådan ca. i B2, 

og så er det jeg vil lufte en utraditionel ide, og en ide som måske sprænger rammerne for, hvad der er vo-

res fagforenings opgave, men sigtet er egentlig med det, at vi sender nogle signaler om, at vi er parate til at 

tænke kreativt og vil være med til at tage ansvar for vores arbejdsløse kollegaer, når nu regeringen ikke vil.  

Hvis jeg var en regnedreng i Finansministeriet, det er jeg ikke, og det bliver jeg nok heller aldrig, så ville jeg 

kalde det et smidigt instrument til at regulere udbuddet af arbejdskraft. Nu er jeg ikke regnedreng, jeg er 

lærer og fagpolitiker, så kaldet det, at slå dem på deres egen hjemmebane, når vi erfarer, at vores modpart 

ikke ønsker at løse problemerne af aftalevejen. Husk, det var en sjov ide. Den går kort og godt ud på, at 

DLF i første omgang ansætter de 3-600 lærere, der til årsskiftet risikerer at ryge ud af dagpengesystemet. 

De kunne blive ansat til at lave kampagner på kredskontorerne eller andet sjovt politisk arbejde. De vil 

koste i omegnen af 180, der er selvfølgelig ansat på overenskomstmæssige vilkår osv., svarende til deres 

dagpenge, det vil koste i omegnen af 170 kr. pr. medlem pr. måned, det kunne man jo opkræve i et solida-

ritetskontingent f.eks., på den måde så kan vi sikre, at medlemmerne ikke behøver at gå fra hus og hjem, 

og vi har mere kontrol med arbejdsudbuddet op til overenskomsten. Det vil selvfølgelig først batte noget, 

hvis DLF ansatte alle arbejdsløse lærere, men så blev det nok rigtig dyrt, og så skulle vi nok åbne for en 

særlig fond til noget andet end konfliktstøtte. Nå, men til gengæld så vil der være fuldstændig kontrol over 

arbejdsudbuddet, og det vil være et kærkomment håndtag i forbindelse med OK-forhandlingerne.  

Ideen er hermed videregivet til fri afbenyttelse, er det ikke besnærende, og så bare lige for at være fuld-

stændig sikker, og at I nu ikke indtegner jer i hobetal og skal forklare, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, 

og hvorfor det er urealistisk, og hvorfor det er dumt og alt muligt, det her skal tages med et gran salt, må-

ske mere en skovlfuld salt, men jeg blev inspireret af det der tidligere dagpengeforslag, og jeg synes, det 

gør ikke noget, at vi tænker ud af boksen. Det gør ikke noget, at vi forstyrrer vores modpart, så de bliver 

tvunget til at finde svar på spørgsmål, som de ikke troede, at vi ville stille. Som sagt, så synes jeg, at vi skyl-

der vores arbejdsløse kollegaer, at vi tager situationen alvorligt, og vi måske drøfter det her på kongressen 

og giver vores bud på, hvad kan vi gøre for dem konkret. Tak. 



100 
 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Ja tak. Johnny Specht. 

Johnny Specht: 

Nu har jeg jo været med en del år på de her kongresser, derfor har jeg ikke haft nogen vision om, at man 

kunne fremsætte resolutionsforslag, uden at der kom ændringer. Jeg har også stemt dem nogenlunde af 

med Gordon her til sidst, og jeg er også enig i, at den danske model den vil vi selvfølgelig også værne om, 

og der står jo stadigvæk, at det er en støtte til 3F, og det er jo i de første linjer, og det skal vi også huske, så 

vi skal ikke lave helt om på det. Men der er alligevel en lille bitte rettelse til det, som Gordon er kommet 

med. Det er måske mere det forståelsesmæssige, fordi hvis vi kigger på det, som der er fra hovedstyrelsen, 

så står der i den næstsidste linje: ”… og har givet arbejdsgiverne stabilitet og et fravær af strejker i tide og 

utide, som man kender det fra andre lande.” Det er noget sludder, der skulle måske stå ”i stedet for” eller 

noget andet, ”… i stedet for strejker…”, men prøv lige at læs det, der står ”…fravær af… ”, Prøv lige at 

lure på den. 

Helle Hjorth: Ja tak. Johnny Specht, det kigger vi på, men jeg hørte også, at du trækker dit forslag nr. 07. 

Så giver jeg formanden ordet. 

Anders Bondo Christensen: 

Ja, jeg vil starte med at give dig en kommentar, Lars. Jeg tror, du har fuldstændig ret i, at vi skal tænke også 

i andre aktionsformer, og det er ikke kun Danmarks Lærerforening, der skal det, det er helt generelt i fag-

bevægelsen og ikke mindst i den offentlige sektors fagbevægelse, det er også noget, jeg vil tage initiativ til, 

at vi begynder i forhold til forberedelserne til de kommende forhandlinger i K2-regi. Jeg prøvede også at 

sige i formiddags, at når vi nu sender det her brev til statsministeren, så sender vi efter min mening et klart 

signal om, at hvis vi bliver trynet her, så har det nogle konsekvenser på den måde, vi kan arbejde for ude i 

folkeskolen.  

Jeg tror, det var Dorte, der sagde, at det er kun i Danmark, at det at arbejde efter reglerne er en aktions-

form, men det er jo sådan noget, vi bliver nød til at tænke i. Jeg er ikke i tvivl om, at lige så vel som vi ved, 

hvor lang tid vores strejkekontingent holder, eller strejkekasse holder, så ved de det også over på den an-

den side af bordet, og vi så jo i 2008, hvordan man meget kynisk trak et lovindgreb ud, fordi man ønskede 

og underminere aktionsmulighederne ved nogle organisationer i lang tid fremover, så vi bliver nød til at 

tænke nyt. Og derfor tror jeg også, de overvejelser vi har, det er ikke noget, vi skal begynde med, når vi når 

frem til 28. februar, havde jeg nær sagt, altså det er noget, vi skal gå i gang med nu, og sige, tegne forskelli-

ge scenarier, hvad er det, vi kan forestille os, der kan ske, og hvordan kan vi agere i den sammenhæng, og 

det er i hvert fald noget af det, vi vil tage op i hovestyrelsen.  

Ja, jeg har fået tilsendt forslag om at ansætte lærere i Danmarks Lærerforening, jeg er ikke helt klar over, 

hvor lang tid vi kunne holde den gående, men forslaget er et eller andet muntert indslag, men samtidig er 

det jo, synes jeg, i hvert fald anledning til igen at understrege, at det er en meget, meget alvorlig situation, 

de af vores medlemmer, der falder for dagpengeretten, kommer ud i. Vi har drøftet i fagbevægelsen, hvor-

dan vi kan markere, at der skal ske et eller andet. Der var bl.a. planer om, måske at have brugt 2. oktober, 

folketingets åbning, til en markering inde på Slotspladsen, den ide er vi gået fra, men vi arbejder med andre 

måder for at drøfte, hvordan kan vi markere at det her, det er simpelthen ikke godt nok, vi bliver nød til at 

have et eller andet sikkerhedsnet, så det arbejder vi også videre med. 
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Så meget til de indlæg der har været, så skylder jeg en kommentar til Anders Liltorps forslag, det er det der 

har nr. 09. Jeg udtrykte min sympati for forslaget inden vi gik til pause, det var et forslag, der handler om, 

at vi skal kontakte faglige organisationer både offentlig og privat sektor med henblik på at udarbejde et 

manifest, og så er der også noget omkring, hvad sådan et manifest skal indeholde. Jeg vil meget gerne give 

et tilsagn om, at vi vil tage handsken op, helt hvordan vi vil gøre det, det vil vi godt have lov til at overveje, 

om vi vil gå via FTF og så i virkeligheden prøve at få FTF til at gøre det, eller vi vil bruge nogle af de an-

dre samarbejdsrelationer, vi har. Men selve ideen, som du præsenterer her, Anders, om at prøve at samle 

fagbevægelsen i den situation, vi står i med nogle fælles målsætninger, som vi står sammen om, det vil vi 

rigtig gerne bakke op om, og vi vil også helt klart tage med de 2 elementer, eller de 3 elementer, du har, 

altså: Nej til løntrykkeri, ja til aftaleret og kollektiv overenskomster, og dermed en tydelig opbakning til 

den danske model. Så vi vil gerne prøve at se, hvordan vi kan gribe det an, og med det tilsagn så håber jeg, 

at du vil trække nr. 09. 

Helle Hjorth: Ja tak, det var en opfordring til Anders Liltorp om at trække sit forslag. Og så vil jeg gerne 

give ordet til Morten Refskov, værsgo. 

Morten Refskov: 

Jeg skylder jo et svar på anmodningen om at skulle trække den tilføjelse, jeg har til B2, det gør jeg gerne, 

hvis der er en vurdering af, at det ikke passer ind her, hvilket jeg sagtens kan se, så er det fint for mig med 

de tilkendegivelser heroppefra. Jeg vil dog sige, at det er rigtig godt, at vi liner ekstraordinære løsninger op 

på en ekstraordinær problemstilling, men vi skulle måske alligevel også påpege nogle af de værktøjer, vi 

faktisk har at gøre godt med i forvejen, og der synes jeg måske, at vi nogle gange er for dårlige til faktisk at 

bruge den lovgivning, vi har, og forfølge den. Måske kunne vi faktisk sikre rigtig mange stillinger ved bare 

at kæmpe lidt mere for det, så... Men jeg skal nok trække den tilføjelse.  

Helle Hjorth: Ja, det var altså forslag til ændring nr. 11 fra Morten Refskov, som er blevet trukket. Så er 

det Søren Aakjær, værsgo. 

Søren Aakjær: 

Ja, jeg er på en svær opgave og skulle forklare det her på kongressens talerstol, hvad det er, vi har vurderet 

i Århus, for det er noget, der er forløbet gennem mange år efterhånden. Jeg tror, at det er ikke alle her i 

salen, det kommer bag på, at vi måske kunne gå denne her vej. Jeg har her fra denne her talerstol, også på 

kredsformandskonferencen givet udtryk for, at det pres, der er på A08, det synes jeg, at vi her på kongres-

sen har undervurderet. Jeg synes, strategien har gjort, at vi har undervurderet det pres, der er på A08. Da 

vi gik over til A08, fastsloges ressourcen og fortalte, at nu havde vi en fastlås ressource i forhold til under-

visningsopgaven. Det var en kæmpesejr at få det fastslået, så vi fik vi en lokal, central aftale, dvs. vores 49 

folkeskoler i Århus blev samlet under en central hat, som vi nu i kredsstyrelsen kunne styre og holde øje 

med. Det var en kæmpestyrke.  

Men der gik ikke ret lang tid, før der var nogle kredse, der begyndte i forhandlinger for at finde penge at 

forhandle faktoren ned. Der kom presset. Det er altså 2 år siden, at UNIC lavede en undersøgelse, hvor de 

sammenlignede vores faktorer. Der var landsgennemsnittet 2,19. Jeg var heroppe på denne her talerstol 

for at sige, at jeg er sådan set med på, at vi skal forhandle faktoren ned i Århus, vi går efter en central afta-

le, der vil vi stå stærkere, men hovedstyrelsen ville ikke være med. De sagde, vi kan ikke sætte os til bordet 

og lave en central aftale, og så ok, det er så fair nok, det kan man ikke. Så fortsætter det derude, og vi for-

handler ned og forhandler ned. Jeg har rigtig, rigtig svært ved den logik, der hedder, at politikerne kræver, 

at vi skal undervise noget mere, og samtidig så sætter de faktoren ned og dermed også vores forberedelses-
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tid. Jeg synes, det er rigtig, rigtig svært at acceptere, og jeg synes, det er rigtig svært at forklare medlem-

merne, hvorfor vi lige skulle gå ind i sådan en aftale. Jeg var dybt bekymret for, at havde vi lavet en A08, at 

medlemmerne havde valgt en ny styrelse, forstået på den måde, at vi simpelthen havde fået en konflikt, de 

ville simpelthen have sagt nej på generalforsamlingen, og i og med at der var nye besparelser på vej, det 

vidste vi, så kunne vi risikere, at inden for et år så skulle vi genforhandle en aftale, hvor vi forhandlede 

faktoren yderligere ned.  

Med alle de opgaver, der er omkring lærerjobbet, er vi nød til at sikre noget ind i denne her aftale. Det har 

vi udnyttet i Århus. Vi har haft en mulighed, fordi vi har haft et samarbejde, hvor vi kan forklare arbejds-

givere, at det at lave kvalitet i undervisningen ikke kun handler om undervisningslektioner, men også hand-

ler om den tid, der er til forberedelse. Og så synes jeg altså, at det er ærgerligt, at det er Politikens tolkning 

af vores arbejdstidsaftale, som ligesom bliver grundlaget for denne her debat. Jeg ved ikke, hvor mange af 

jer der har nået at læse det. Der har været nogle, som har været henne og spørge mig om nogle detaljer, 

men omkring det med tilstedeværelse, der er der mindre tilstedeværelse i den her aftale, end der er i A08. 

Alt kan gøres til genstand for tilstedeværelse i A08, det kan det ikke i den her Århus aftale. Der er forbere-

delsestiden lærerens egen.  

Klapsalver 

Helle Hjorth: Ja tak. Ane Søegaard, hovedstyrelsen. 

Ane Søegaard: 

Undskyld, jeg var så optaget af det sidste, Søren sagde, nemlig det der med, at alt kan gøres til tilstedevæ-

relse, jeg glemte bare lige den sidste del, der skal være nogle særlige forudsætninger til stede, for at det kan 

ske, så derfor blev jeg lige så optaget, at jeg glemte at komme herop. Nu fik jeg humpet mig op, og det jeg 

vil sige noget om, det er det forslag til kongresresolution 10, der ligger fra Malene Hjort, og det som er 

kommet om, som Gordon motiverede lige før. Nu har vi ikke haft lejlighed til at drøfte de her ting i ho-

vedstyrelsen, så derfor har jeg ikke nogen kommentarer til det, Gordon siger, det forslag der ligger. Jeg vil 

gerne bakke op om, at vi fastholder Malenes forslag, og det har jeg faktisk nogle helt konkrete årsager til. 

Jeg kan rigtig godt lide Malenes forslag, fordi det faktisk er ligefremt, det er klar tale, der står ikke sober 

hen over det hele, der står ikke pleasende hen over det hele, der står faktisk, hvad det er vi mener. Det 

understreger, at blokader og konflikt de er lovlige, vi er altså ikke kriminelle, fordi vi forsøger at fastholde 

aftaleretten, heller ikke på Vejlegården, eller at vi i øvrigt sætter spørgsmålstegn ved, om Krifa og andre 

gule fagforeninger har deres berettigelse, og så kan jeg faktisk godt lide, at vi kommenterer på det politiske 

niveaus holdning til det her. Vejlegården blev et politisk slagsmål, jeg var selv derover, da der var denne 

her solidaritetsdemonstration, og selv om det var sådan på det sidste af sommerferien, så var der utrolig 

mange mennesker af alle mulige forskellige fag, der var taget derover. Jeg mødte rigtig mange kollegaer 

derovre også.  

Det her er en sag, der blev lidt politisk prestige og ideologisk projekt, og derfor er det også enormt nød-

vendigt, at vi går ind og markerer, at det tager vi afstand fra, når det politiske niveau i Danmark ikke læn-

gere anholder og forholder sig til aftaleretten som det nødvendige middel til at opnå aftaler på arbejdsmar-

kedet. Jeg synes faktisk, jeg vil derfor opfordre til, at vi stemmer for Malenes forslag til kongresresolution, 

jeg synes, det er stærkt. Tak. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Ja tak. Anders Liltorp. 
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Anders Liltorp: 

Tak for ordet. Jeg havde lige en kort snak med vores formand, og som det så mange gange sker, så kom 

jeg til at tænke lidt bagefter, og det skal man passe på med, fordi jeg kan godt tage et formandstilsagn for 

noget rigtig godt og så samtidig med det, så kører jeg det lige sammen med noget, du også selv har været 

oppe at sige, Anders, at det betyder noget, når kongressen, de vedtager noget, i forhold til signalet, i for-

hold til signalet til medlemmerne, og jeg havde egentlig en forståelse af, at det her også var drøftet på 

kryds og på tværs, og jeg vil bare godt lige høre, om det er hele hovedstyrelsen, der tænker, at vi ikke be-

høver at vedtage det.  

Hvis der nu er noget med ordene, så tænker jeg, at jeg vil lige komme med en forklaring på manifest, for 

det kunne måske godt provokere nogen, det er blevet brugt mest i forhold til noget med kommunisme, 

men det kommer faktisk af latin: manifestus, det er sådan en tekst, som danner grundlag for en ideologi, 

det kunne bl.a. være kommunismen, det er det her så ikke. Det kan også godt være sådan en beskrivelse af 

en kunstnerisk retning eller en anden slags kulturel bevægelse. Det redegør for principperne og intentio-

nerne, som ligger til grund, og det er egentlig den der redegørelse for principperne og intentionerne, som 

jeg synes er ret vigtig, at vi kan samles om.  

Inden jeg trækker det, kunne jeg godt tænke mig, at det lige var helt klart, på hvilken måde det her for-

mandstilsagn, som jeg sætter stor pris på, er tænkt. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Ja tak, Gordon Ørskov fra hovedstyrelsen 

Gordon Ørskov Madsen: 

Ja, manifest er et interessant ord, det er festmani også, men det var nu ikke det, jeg ville sige noget om. Jeg 

vil godt understrege, at hovedstyrelsens forslag 12, der er altså en fejl i det. Jeg vil lige prøve at forklare, og 

det hænger nok sammen med det, alle siger, at vi fjerner jo ikke noget fra Malenes, der beholdes som det 

er, men vi har 2 blokke, som vi føjer ind, det håber jeg, I forstår ud af forslag 12. Det er bare fordi, at i 

forslag 12, der er Malenes første blok med, og så står der, at de her afsnit skal føjes ind som 2, 3 og 4, det 

er ikke helt rigtigt. De her, ja nu bliver den svær, men forstår I, hvad jeg mener? Det håber jeg, at I gør. 

Altså den første blok det er Malenes første blok, og så kommer de 2 tillægsblokke fra hovedstyrelsen efter-

følgende, så vi fjerner altså ikke noget fra Malenes forslag, vi tilføjer 2 blokke. Hjælper det ikke lidt på det, 

Ane? Det tænkte jeg nemlig nok, det gjorde. 

Og så var Johnny oppe og sige noget om forslag 12. Og han har en pointe, og Johnny kom selv med sva-

ret, synes jeg, så jeg vil foreslå, det håber jeg, at hovedstyrelsen er med på, at vi til sidst i den sidste sætning 

der, der skriver ”… har arbejdsgiverne stabilitet i stedet for strejker i tide og utide, som man kender det fra 

andre lande.”, så hænger den lidt bedre sammen. Kan vi samles om det? 

Helle Hjorth:  

Ja tak, Gordon, Gordon kom med en præcisering af, at hovedstyrelens forslag nr. 12, skal ses som en ind-

arbejdelse af forslag nr. 10, således at der samlet bliver tale om 6 afsnit, hvis I tager ”Danmarks Lærerfor-

ening forsamlet til kongres den 12. – 13. september 2012…” med, det skal jeg nok præcisere, når vi kom-

mer til afstemningen.  
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Og så havde Gordon et tekstmæssigt forslag i den næstsidste linje, hvor der står ”…og et fravær af strej-

ker…”, der skal så stå ”… i stedet for strejker i tide og utide…”, det vender jeg tilbage til. 

Nu vil jeg give ordet til Martin Roald-Arbøl, værsgo. 

Martin Roald-Arbøl: 

Et lille hop tilbage til Århus, ikke for en lang bemærkning, men Søren har gentaget et par gange heroppe, 

at A08 aftalen er under pres, det tror jeg, vi er rigtig mange, der kan nikke genkende til også fra mange 

andre kommuner. Men du gentager også ting, som ikke bliver rigtigere af, at du siger det hele tiden, at når 

man ændrer på faktoren, så ændrer man også automatisk i lærernes forberedelsestid. Det som man har 

valgt andre steder, er jo netop at hive noget ud af faktoren, som ikke har med forberedelsestiden at gøre. 

Ikke at det ikke kan gøre ondt eller have konsekvenser af den grund, men det er altså nogle andre ting, 

man har hevet ud af faktoren, så der er altså andre handlemuligheder end at gå ind og regulere på forbere-

delsestiden. Når kommunen beslutter så stor en besparelse, som man altså også gør i Århus, så er det 

kommunens ansvar, at kvaliteten sænkes, og derfor er det også kommunens ansvar på en eller anden måde 

at tage konsekvenserne med sig, dvs. hvad sker der med kvaliteten, når man forringer budgettet med så og 

så mange mio. Det synes jeg slet ikke er synliggjort i noget af det, jeg ved godt, det er ikke det man skriver 

ind i aftalen, men jeg synes bare ikke det er synliggjort nogle andre steder, hvad er det, man ikke skal lave i 

Århus, som man har lavet før? For man kan vel ikke fjerne så mange penge fra budgettet og ændre på 

undervisningstiden, og forberedelsestiden bliver sat i vejret, uden at det får konsekvenser for andre ting. 

Når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at et af de største problemer, som jeg ser det, også for det, vi andre 

kan komme ud for, det er ledelsesrummet, at der ikke skal være plads til ledelse. Jeg har kigget den igen-

nem, jeg tog mig faktisk en lille pause i programmet og satte mig til at læse aftalen, og jeg skulle lede rigtig 

længe efter et ord, som vi ellers i denne her forsamling burde kunne findes mange steder, nemlig tillidsre-

præsentanten, og det ord det findes stort set ikke i aftalen, jo der hvor man beskriver akkorden for tillids-

repræsentanten, men ellers så findes det ikke. Dvs. hvor er tillidsrepræsentantens rolle, den fleksible pulje, 

det er udelukkende et spørgsmål, som skolelederen afklarer med den enkelte lærer. Det synes jeg, er helt 

urimeligt og uacceptabelt, og det kan jeg ikke forstå, heller ikke at tillidsrepræsentanter i Århus vil være 

med til. Tak. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Henrik Hansen, værsgo. 

Henrik Hansen: 

I Guldborgsund Kommune, der sidder man lige nu og laver budgetforlig, og på mandag der laver KL en 

partnerskabsrapport. Vi har en faktor, der hedder 2,24, så vi kommer til at stå i en situation her de næste 3 

uger, hvor jeg garanterer for, at vi får sat vores arbejdstidsaftale under pres. Jeg vil gerne opfordre kon-

gressen til at overveje, hvad det er, der sker lige nu. Jeg synes, det er rigtig godt at lave storvask, men hvis 

man laver storvask, så skal man ikke klare det på et møntvaskeri, og jeg synes også, det er vigtigt at huske, 

at hvis man laver storvask, så skal man vaske det hele, og som Søren har været heroppe og sige, så er der 

blevet vasket rigtig mange A08 aftaler i de sidste 3-4 år bare. Og jeg synes, at vi som forening har brug for 

at kigge hele vasketøjet igennem finde ud af, om der er noget, der skal smides ud, eller om der er noget, 

der skal lappes. Jeg kunne godt tænke mig at opfordre til, at vi nu undlader at drøfte den nye arbejdstidsaf-

tale fra Århus på denne kongres, jeg kunne godt tænke mig at opfordre hovedstyrelsen til at overveje, må-
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ske i forbindelse med en ekstraordinær kongres, at man tager et formandsmøde, hvor vi evaluerer på, det 

der er sket med vores A08 aftale de sidste mange år. Tak. 

Klapsalver 

Helle Hjorth: Så er det formanden. 

Anders Bondo Christensen: 

Jeg synes, jeg var meget præcis og også ret detaljeret, Anders, i mit tilsagn til dig, mere end jeg plejer at 

være, men når jeg her synes, at det kan være hensigtsmæssigt, at vi ikke får lige præcist sådan en fast tekst, 

så er det, fordi vi er dybt afhængige af, at vi kommer i samarbejde med andre organisationer. Og den vej, 

jeg forestiller mig indtil det her, det er formentlig, at vi prøver at finde andre organisationer, som vi sam-

men kan bringe det videre med. Og derfor kan det være hensigtsmæssigt, at vi har lidt frirum bl.a. i for-

hold til, om det hedder manifest eller ikke et manifest, fordi det kan godt betyde noget, men jeg gav dig et 

tilsagn om, at vi vil forfølge denne her tankegang, jeg sagde faktisk også, at de elementer, som du har på-

peget, bør være en del af det, at det vil vi også prøve at have med ind i det, men som sagt, så er vi jo helt 

afhængige af, at vi kan få en bred opbakning til det, der er jo ikke meget ved, at vi står med fanen høj om-

kring vores eget manifest, hvis vi ikke får de andre med, så jeg synes faktisk, at jeg var ret præcist med 

tilsagnet. 

Så vil jeg sige, at jeg forsøgte, fordi jeg vidste, at der var rigtig meget diskussion på denne kongres om den 

presse, der opstod i kølvandet på Århus, så forsøgte jeg at give en melding omkring det, da vi havde punk-

tet OK-forhandlinger. Og derfor er jeg heller ikke gået ind i de diskussioner, der har været, og jeg er i øv-

rigt glad for, at vi har brugt kongressen konstruktivt på mange måder, vi kunne sagtens være endt i det, 

som jeg har lidt på fornemmelsen, at Henrik antyder her til sidst, en storvask, måske nærmere mudder-

kastning, og det har vi ikke gjort, og jeg synes selvfølgelig også, at der skal være plads til, at man giver sine 

synspunkter tilkende.  

Du siger, Henrik, at vi skal holde et fælles formandsmøde, det har vi jo gjort et par gange, og vi er jo altså i 

den situation, at når vi står med komplekse udfordringer, så findes der ikke enkle løsninger. Og det vi har 

forsøgt, det er at skabe nogle fælles forståelser i organisationen. Vi holdt en ekstraordinær kongres i for-

året, jeg tror i øvrigt en rigtig vigtig ekstraordinær kongres i forhold til det pres, vi var udsat for på det 

tidspunkt. Der besluttede vi faktisk en formulering, der hedder: Danmarks Lærerforening står fuldt og helt 

bag A08 og aftalens intentioner, derfor skal der etableres et tæt samarbejde mellem foreningen centralt og 

kredsene i forbindelse med genforhandlinger af de lokale arbejdstidsaftaler. Danmarks Lærerforening in-

tensiverer dette arbejde, og vil stille de nødvendige ressourcer til rådighed for indsatsen. 

Jeg vil gerne her som udgangspunkt på den del af kongressens diskussion sige, at den vedtagelse står sta-

digvæk ved magt, det har vi besluttet i fællesskab, og det er det, vi agerer efter.  

Klapsalver 

Helle Hjorth: Anders. 

Anders Liltorp: 

Ja, nu går jeg bare op på scenen uden at have afleveret en lap papir. Jamen tak skal du have, jeg tror, jeg 

har forstået det, det tror jeg også resten af forsamlingen har. Jeg synes, det er vigtigt, at vi så efter kongres-

sen får fortalt videre til bl.a. medlemmerne, hvad det rent faktisk er, vi gør, og ikke hvad vi tænker på, og 
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hvad, hvis og såfremt. Det tror jeg, er rigtig, rigtig vigtigt, og det har jeg fuld tillid til, at kongressens dele-

gerede godt kan finde ud af at fortælle videre, at det faktisk var en vigtig drøftelse, vi havde på kongressen, 

så jeg trækker mit forslag. Tak. 

Klapsalver 

Helle Hjorth:  

Ja, Anders Liltorp, som I hørte trækker sit forslag, det var nr. 09, det kan I se bort fra. Så er vi nået til et 

afstemning og behandling af de forslag, der ligger tilbage, og jeg starter med hovedstyrelsens forslag, reso-

lutionsforslag B1, om kvalitet i undervisningen, derefter er der hovedstyrelsens forslag til resolution B2, 

med en enkelt sproglig rettelse, den kommer jeg til, hovedstyrelsens forslag 01, hovedstyrelsens forslag 06, 

så er der forslagene 10 og 12, som nu bliver behandlet under et som ét forslag. 

Vi starter med B1, jeg vil gerne starte med at se, hvor mange der kan stemme for dette forslag. Ja tak, er 

der nogen, der stemmer imod forslaget? Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod. Ja tak, forsla-

get B1 er vedtaget. 

Så er det hovedstyrelsens resolutionsforslag B2: Der er brug for hele arbejdstyrken. Der er en lille sproglig 

ændring, som hovedstyrelsen gerne vil have med, i 2. afsnit, det som indledes med ”Mange unge lærere får 

ikke…” Unge skal erstattes af nyuddannede, så afsnittet kommer til at lyde: ”Mange nyuddannede lærere 

får ikke…”. Og med denne ændring vil jeg gerne se, hvor mange der kan stemme for dette forslag. Ja tak, 

er der nogen, der stemmer imod forslaget? Ja tak. Er der nogen, der hverken ønsker at stemme for eller 

imod. Tak, forslaget B2 er vedtaget. 

Hovedstyrelsens forslag 01, ændringsforslag til kongresresolution B3: ”Børn og voksne med særlige behov 

svigtes i kommuner”, der havde Morten Refskov en lille sproglig tilføjelse i næstsidste afsnit, i den næst-

sidste linje, hvor der står ”Der er grelle eksempler, hvor kommuner ikke har tilbudt en undervisning, der 

kunne hjælpe dem” og så blev det foreslået ”bedst muligt tilbage til …” i stedet for som det, der står nu 

”mest muligt tilbage i…”. Hovedstyrelsen har nikket ja til, at der kommer til at stå ”bedst til” i stedet for 

”mest i”, og på den baggrund vil jeg gerne se, hvor mange, der kan stemme for forslaget. Ja tak, er der 

nogen, der ønsker at stemme imod? Ja tak, er der nogen, der ønsker at tilkendegive, at de hverken stem-

mer for eller imod. Tak, forslaget er enstemmigt vedtaget. 

Resolutionsforslag nr. 06: ”Lærerne vil gerne, giv os muligheden”, som det ligger uden ændringer. jeg vil 

gerne se, hvor mange der kan stemme for dette forslag. Ja tak, er der nogen, der stemmer imod forslaget? 

Ja tak. Er der nogen, der hverken ønsker at stemme for eller imod. Tak, forslag nr. 06 er vedtaget. 

Og så er der de sidste 2 forslag, der ligger, det er dels nr. 10, Malene Hjort Beckmans forslag til kongresre-

solution, og så hovedstyrelsens nr. 12, som er et ændringsforslag til forslag nr. 10, og det vi altså hørte, det 

er, at afsnittende 2, 3 og 4 i forslag 12 ønskes indarbejdet i forslag nr. 10, således at det kommer til at have 

følgende 6 afsnit: ”Danmarks Lærerforening forsamlet til kongres …”, det næste afsnit hedder: ”Det er 

uacceptabelt, at såkaldte fagforeninger forsøger at underminere den danske model…”. 3. Afsnit, det er det, 

der fremgår af forslag nr. 12: ”Den danske model har gennem mere end 100 år sikret ro og stabilitet,,,”, og 

det næste afsnit, 4. afsnit: ”Modellen har sikret lønmodtagerne ordentlig løn, ferie, barsel og pension…”, 

og så går vi tilbage til forslag nr. 10 og fortsætter med det afsnit, der hedder: ”Det er katastrofalt, at nogle 

danske kommunal- og folketingspolitikere …”. Og endelig det sidste afsnit: ”Danmarks Lærerforening 

støtter 3F’s lovlige initiativer…”. Og så var der lige en lille sproglig ændring, det var i forslag 12 i det af-

snit, der hed: ”Modellen har sikret lønmodtagerne ordentlig løn …”, der skal ordene ”et fravær af” de skal 
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udgå og i stedet erstattes af ”i stedet for”, så sætningen kommer til at hedde ”… og har givet arbejdsgiver-

ne stabilitet i stedet for strejker i tide og utide …”, og det er der blevet nikket ja til. Og med de ændringer 

vil jeg gerne se, hvor mange der kan stemme for dette resolutionsforslag. Ja tak, er der nogen, der ønsker 

at stemme imod forslaget? Nej. Er der nogen, der ønsker hverken at stemme for eller imod. Ja tak, forsla-

get er vedtaget, tak. 

Og så blev vi færdige med dagsordenens pkt. 4 om samfundsøkonomi. 

Klapsalver 

 

6. Ændring af Danmarks Lærerforenings vedtægter 

John Vagn Nielsen:  

Og vi iler videre til det næste punkt på dagsordenen, som er vedtægter, og det er så også det sidste punkt 

ud over eventuelt. Jeg repeterer lige fra i formiddags, altså vi startede med, at formanden var oppe og 

snakke i forhold til skolelederne, og det var med den pointe, at E4 blev trukket, og i stedet for så blev der 

forslag til en kongresvedtagelse, den der hedder E6.1. Og derefter så var Bente Langelund Andersen oppe 

og stille et ændringsforslag til den, og det har I fået uddelt som nr. 13.  

Nu vil vi gøre det, at Per Sand på hovedstyrelsens vegne vil fremlægge de øvrige forslag, og så går vi i gang 

med at behandle dem, værsgo Per. 

Per Sand: 

Ja, det er jo dejligt sådan at få stillet 2 timer til sin rådighed her og ordne det med vedtægterne, og det her 

kan jeg slet ikke finde ud af. Hvor skal jeg tykke henne? 

Ja, hovestyrelsen har besluttet at fremlægge forslag om ændring af foreningens vedtæger angående 4 for-

skellige forhold, og det er så på vegne af en enig hovedstyrelse, at jeg fremlægger forslagene E1.1, E2.1, 

E3.1 og E5.1. De er blevet udsendt til jer alle sammen. 

E1.1 det omhandler valg af kongresdelegerede fra fraktion 4, og der foreslås det, at pensionisterne i frem-

tiden vælger deres delegerede på årsmødet i fraktion 4. Ifølge de nuværende vedtægter der vælges pensio-

nisternes delegerede ved et landsvalg, men de seneste valg de har været fredsvalg, og der har netop været 

opstillet de 10 kandidater, som fraktionen kunne vælge imellem. Forslaget følger selvfølgelig ikke det mest 

gængse princip i foreningen om direkte valg, det er vi godt klar over, men til gengæld er det i fin tråd med 

de indirekte valg, eller den indirekte måde, som både skolelederne i fraktion 3 og de lærerstuderende i frak-

tion 5, de vælger deres delegerede på. I øvrigt er det også den måde, som vi vælger formand og næstfor-

mand på her på kongressen.  

Det er vist ingen hemmelighed, at man på pensionisternes årsmøde snakker om, hvem man kunne tænke 

sig valgt som de kongresdelegerede, og efter den seneste udvidelse af årsmødetantallet til 4 repræsentanter 

for hvert af de forpligtende kredssamarbejder så er årsmødet faktisk gået hen og blevet ganske repræsen-

tivt, og vi mener egentlig på den baggrund, at vi trygt kan overlade det til årsmødet at finde frem til de 

kandidater, og også selv forestå valget. Ifølge forslaget så skal hovedstyrelsen efterfølgende fastsætte de 

nærmere retningslinjer for valget, herunder f.eks. hvordan kandidatopstillingen skal finde sted, og hvordan 

selve valghandlingen skal foretages. Det er en fornøjelse, at ikke blot er vi enige i hovedstyrelsen, men 
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også fraktion 4 de bakker det her forslag op, men det vil da undre mig meget, om kredsene ikke lige kom-

mer op og knytter en kommentar på. Men det er forslaget vedr. E1.1. 

Forslaget E2.1 det vedrører anvendelse af midlerne i foreningens særlige fond, og der har det været sådan, 

at siden oprettelsen i 1965, der har muligheden for anvendelse af midlerne i særlig fond været knyttet an til 

formuleringen: ”støtte til medlemmer under lovlige konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold”. 

Det ønsker vi sådan set ikke grundlæggende at ændre noget på, men vi vil gerne anskue problematikken 

omkring konflikter en anelse bredere og faktisk åbne mulighed for at anvende midlerne fra særlig fond til 

at undgå, at medlemmer bliver ramt af konflikt, ud fra princippet om at det er bedre at forebygge konflikt 

end at bruge alle pengene på en slåskamp. Den formulering, vi har valgt, om at anvende midler til aktivite-

ter, hvis specifikke formål er at modvirke konflikters opståen, den ved vi godt åbner mulighed for nogle 

fortolkninger, det er også derfor, vi sådan set har foreslået, at det skal enten være 2/3 af hovedstyrelsens 

medlemmer eller 2/3 af kongressens medlemmer, der er enige om at anvende særlig fonds midler til kon-

fliktforebyggende mål. 

Hvis, eller jeg skulle måske hellere sige, når forslaget nu bliver vedtaget, så har vi selvfølgelig også til hen-

sigt at revidere standardvedtægten for kredsenes særlige fonde, således at kredsenes særlige fonde de også 

får denne her mulighed, hvis det er sådan, at hovedstyrelsen eller kongressen har besluttet at anvende sær-

lig fond midlerne forebyggende. Det var det om det. 

Så er der forslag E3.1, det er forslag omkring de lærerstuderende, og det fremsættes sådan set på baggrund 

af et ønske fra de lærerstuderende omkring en forenkling af vedtægternes bestemmelser, om hvorledes den 

kreds den virker. Ønsket har bl.a. været begrundet med, at man ønsker at kunne agere hurtigere, når man 

ønsker ændringer i landskredsens organisering og måde at gøre tingene på. Udgangspunktet for de lærer-

studerende, det var nok en anelse mere radikalt, end det forslag vi ser her, men vi synes faktisk, vi igennem 

dialog med de lærerstuderende har opnået et forslag, som tilgodeser både de Lærerstuderendes Landskreds 

og os som hovedforening. Når man kommer til at fjerne, ikke kommer til, men når vi fjerner § 10 A, stk. 

2, så står der ikke længere noget om, at hvert uddannelsessted skal have en klub. Det betyder sådan set 

ikke, at klubberne på uddannelsesstederne de nu skal nedlægges, men det overlades til de Lærerstuderen-

des Landskreds, til deres vedtægter at fastlægge bestemmelserne omkring klubberne. Vi har en klar for-

ventning om, at det lokale arbejde på uddannelsesstederne fortsat prioriteres meget højt. Og så er det nok 

også værd at bemærke vedtægternes bestemmelser om, at vedtægterne for Lærerstuderendes Landskreds 

kun har gyldighed, såfremt de er godkendt af hovedstyrelsen, så vi har alligevel en anelse snor i dem end-

nu. 

Til slut så har vi et forslag E5.1, og det er en simpel justering, som bringer vedtægterne i overensstemmel-

se med den virkelighed, som faktisk er, omkring indmeldelse. Det er simpelthen udviklingen der har gjort, 

at vi har fremsat det forslag, og så skal jeg med de her ord anbefale, at de 4 ændringsforslag, som jeg har 

fremlagt her, at de bliver stemt hjem af kongressen med to tredjedels flertal. 

John Vagn Nielsen: 

Tak for det, vi går i gang med behandlingen af forslagene, og vi starter med det første, der hedder E1.1, og 

den første der har bedt om ordet til det, det er Peter Bilde, og derefter er det Greta Jørgensen, som også 

har kommentarer til den del af forslaget. Værsgo Peter Bilde. 

Peter Bilde: 
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Tak skal du have, som tovholder i vores pensionistforum i det midterste af Sjælland var jeg for 14. dage 

siden til møde med pensionisterne. Blandt de årsmødevalgte var der stor opbakning til hovedstyrelsens 

forslag til valg af kongresdelegerede, blandt de menige var stemningen mere blandet. Der er enighed om, 

at interessen for et direkte valg, som de nuværende vedtægter tilskriver, vil være meget lille, hvis man ikke 

kender de opstillede personligt, men hovedstyrelsens forslag til vedtægtsændringer sætter reelt medlems-

demokratiet for pensionisterne ud af spillet. Der er tale om et indirekte valg. Den tradition fra andre dele 

af fagbevægelsen mener jeg ikke, vil skal gå ind i. Jeg fremlægger et mindre vidtgående forslag end hoved-

styrelsens, i hvert fald demokratimæssigt. Den ene indirekte led stryges, så de enkelte pensionistfora hver 

vælger en kongresdelegeret. For at komme ned på de 10 pladser får det forpligtende kredssamarbejde, 

hvor faktion 4’s hovedstyrelsesmedlem hører hjemme, ikke også en plads blandt de menige i kongressen. 

Alle pensionistfora vil være sikret en stemme i kongressen, så arbejdet i foraene måske kunne blive mere 

vedkommende, end det er nu. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen: 

Ja Peter Bilde havde altså et konkret forslag, og der er vi i den situation, at det har vi faktisk fået trykt, så 

det er klar til omdeling, vi tænkte lidt på den tid, vi var i, så tænkte vi, at hvis det skulle forberedes lidt, så 

ville det være fint. Så forslag nr. 14 må gerne omdeles. Så er det Greta Jørgensen, værsgo Greta. 

Greta Jørgensen: 

Det her det ser meget spændende ud, op eller ned, ja. Per Sand har faktisk sagt noget af det, som jeg ville 

have sagt, men jeg vil da tilføje, at sidste gang vi havde landsvalg i fraktion 4, det var i 2008, hvor der var 

11 kandidater til 10 pladser, så var der naturligvis valg, men ser vi på stemmeprocenten ved valg i fraktion 

4, så er den desværre ikke for køn. For ved valgene 2006 og 2008 så var den lidt under og lidt over 20 %, 

og det er nok måske der, man skal se, at der er et demokratitab, hvis det er det, man tænker på ved andre 

forslag. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg selv hidtil har betragtet landsvalg som den mest 

demokratiske valgform, men det er som nævnt, desværre en ganske ringe procentdel af vores medlemmer 

der stemmer, og hvis man går ind og ser på stemmetallene i de enkelte kredse, ja så er det ganske enkelt 

der, hvor man har en kandidat, at der gås til stemmeurnerne.  

Så synes jeg også, at kongressen skal tænke på, at de vedtægter vedr. fraktion 4, som nu ønskes ændret, det 

er vedtaget i en tid, hvor faktion 4’s eneste repræsentation i foreningen det var 2 hovedstyrelsesmedlem-

mer og 10 kongresdelegerede og ikke andet. Siden 2004 har fraktion 4 haft et årsmøde, vedtaget af kon-

gressen, et årsmøde som især skal varetage pensionisternes interesser, og ingen kan fortænke mig i i dag at 

sige, at det gør årsmødet efterhånden rigtig godt. Siden 2004 har de forpligtende kredssamarbejder hver 

haft et pensionistforum, som skal støtte pensionistarbejdet i de enkelte kredse, det havde man ikke, da de 

nugældende vedtægter blev vedtaget. Og som Per nævnte, så er det også for os i fraktion 4 af stor betyd-

ning, at årsmødet efter 2010 med en fordobling fra 2 til 4 årsmøderepræsentanter fra hver af de forplig-

tende kredssamarbejder var blevet mere repræsentativt, og den demokratiske medindflydelse derfor meget 

større. Som Per Sand også nævnte, så må jeg da også nævne, at i andre dele af foreningen, så har det re-

præsentative demokrati også sin plads, og det vil jeg til en hver tid forsvare.  

Formand og næstformand i Danmarks Lærerforening vælges ikke ved landsvalg, de vælges på kongressen 

af flokken, der kender kandidaterne og har tillid til dem. Årsmøderepræsentanter er på samme måde valgt 

repræsentativt. Jeg har ikke hørt om en eneste forpligtende kredssamarbejde, hvor man har haft urafstem-



110 
 

ning blandt alle pensionister, samtlige 11 forpligtende kredssamarbejder har benyttet den repræsentative 

metode, hvor 2 repræsentanter fra hver kreds stemte på deres kandidat. 

Skolelederforeningen og Lærerstuderendes Landskreds er ligesom fraktion 4, hver har sin kongresdelege-

ret, de bruger også den repræsentative metode. Jeg vil sige, at det som er fremsat her fra Stevns, det ople-

ver jeg som mindre demokratisk end det forslag, der er kommet frem her. Den nuværende gruppe af kon-

gresdelegerede valgt i de forpligtende kredssamarbejder viser, at det er de mennesker, der viser engage-

ment og initiativ til arbejde i fraktion 4, som stiller op. Vi har 2 fra Hovedstaden Vest, vi har forpligtende 

kredssamarbejde, hvor engagementet for pensionistarbejdet er meget ringe, der er 2 grupperinger, 2 for-

pligtende kredssamarbejder, hvor har haft meget vanskeligt ved at opstille de 4 årsmøderepræsentanter, 

som de har lov til. Derfor vil jeg anbefale, at man støtter det forslag, som er fremsat af en enig hovedsty-

relse. De kongresdelegerede støtter forslaget, at det er årsmødet, der vælger de kongresdelegerede, et enigt 

årsmøde der vælger de kongresdelegerede, et enigt årsmøde i fraktion 4, som blev afholdt på Frederiksdal 

her den 22.-23. august i år, støtter forslaget. Derfor håber jeg også, at kongressen, som i 2004 vedtog års-

mødet som en demokratisk nyskabelse i fraktion 4, også vil give dette årsmøde en repræsentativ demokra-

tisk indflydelse. Jeg anbefaler derfor følgeligt, at kongressen stemmer for det fremsendte forslag.  

Klapsalver 

John Vagn Nielsen: 

Inden Birgitte Bakholt får ordet, det er til en anden del af vedtægtsforslagene, så skal jeg høre, om der 

sidder nogle i salen, der ønsker yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt i forhold til det om frak-

tion 4? Der kommer også en kommentar fra Per Sand, men den har vi aftalt, at vi samler sammen forsla-

gene. Der er ikke flere på E1.1 på nuværende tidspunkt, så går vi videre til Birgitte Bakholt, værsgo. 

Birgitte Bakholt 

Ja, jeg kommer, fordi jeg vil sige noget om vores forslag om en ændret formålsformulering omkring særlig 

fond, og jeg ved godt, at jeg står her i fare for at blive kaldt både bagstræberisk og gammeldags, men jeg 

har det nu sådan, at når vi begynder at revurdere og udvide vores brug af særlig fond, også selvom vi be-

gynder at formulere os med forebyggende foranstaltninger, og det er jo i vireligheden positivt, det med 

forebyggelse, så er vi jo inde og pille et eller andet sted ved det, som er foreningens kronjuveler, og der 

tænker jeg, at der skal man godt nok lige tænke sig grundigt om, og man skal være meget varsom. 

Ved de konfliktforebyggende foranstaltninger kan vi jo komme til at bruge nogle af vores særlig fonds 

midler, og jeg ved godt, at der er mange, i noget som rent faktisk i dag bliver finansieret over driften. Jeg 

har bedt om i hovedstyrelsen og i udvalget om at få et juridisk responsum, som kunne sige noget om, 

hvorvidt vi bare sådan uden videre kan gå ind og ændre i formålsparagraffen for særlig fond. Det respon-

sum, der er vedlagt forslaget, det er altså fra 1985, og der tager professoren stilling til, om det er muligt at 

udlægge særlig fond til kredsene, han tager altså ikke specifik stilling til, om man kan gå ind og ændre i 

formålsparagraffen.  

Jeg kan ikke stemme for det her forslag, i hvert fald ikke uden at jeg har delt den her bekymring med kon-

gressen, fordi jeg tænker, vi skal et eller andet sted ikke gå ind på et spor, hvor vi måske til en af de rigtige 

konflikter står med en meget svækket særlig fond, og dermed med en kampkraft som er mindre, end det vi 

har i dag. Tak. 

Klapsalver 
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John Vagn Nielsen: 

Jeg skal høre om der er flere til E2.1 på nuværende tidspunkt. Det er der ikke, så går vi videre til Tobias 

Holst, hovedstyrelsen, værsgo. 

Er det om E2.1, jamen så tager vi lige dig først. Det er Michael Laursen, værsgo. 

Michael Laursen: 

Jamen, jeg vil gerne have lov at støtte Birgitte Bakholts forslag eller sige, at jeg synes ikke, at de her ved-

tægtsændringer de er fyldestgørende nok. Vi kommer faktisk til at stå i en situation, hvor ethvert medlem 

kan prøve sagen ved en domstol, og man ved ikke helt, hvordan de juridiske ting er, så for mig at se, så 

virker det som om, man vil ændre nogle vedtægter, men man har ikke helt fået undersøgt, hvordan og 

hvorledes det kan gøres korrekt. Derfor vil jeg gerne anbefale, at man stemmer nej til det, men at der må-

ske kommer et juridisk respons til næste år, altså på kongressen 2013. 

John Vagn Nielsen: Så bliver det Lars Nørgaard Andersen. 

Lars Nørgaard Andersen: 

Jeg må indrømme, at da jeg læste teksten, så lurede jeg også lidt på, hvad det handlede om sådan mere 

konkret, fordi særlig fond har desuden til formål at modvirke sådanne konflikters opståen. Så tænkte jeg 

lidt på, ligger det egentlig ikke sådan i hele Danmarks Lærerforenings virksomhed, at vi er forpligtede så-

dan på en eller anden måde til at undgå at komme i konflikt. Jeg fik den fornemmelse, at det måske hand-

lede dybest set om, at fordi man fattes penge, så skulle man så finde en mulighed for at få sugerøret ned i 

særlig fond, fordi ”modvirke sådan konflikters opståen”, det synes jeg er en ganske almindelig dagligdags 

forretningsgang for foreningen, og det synes jeg sådan set ikke, at det er sådan, vi oplever særlig fond. Jeg 

synes, man skal reservere særlig fond til virkelige, akutte problemer, hvor man har brug for kapital på en 

eller anden måde til at understøtte noget godt. Og ”modvirke sådan konflikter”, det synes jeg må være en 

ganske almindelig opgave. Jeg vil gerne høre, hvad hovedstyrelsen egentlig har tænkt sig omkring det her, 

hvad der ligger i det, før jeg kan stemme for det. 

John Vagn Nielsen: Ja, det får vi en kommentar til om lidt. Vi går videre til Tobias Holst, og det er om-

kring E3.1. Værsgo Tobias. 

Tobias Holst: 

Ja, tak for det. Nu er jeg her for lige at forklare lidt om bevæggrundene for det forslag. Vi er rigtig glade 

for, at vi har fået hovedstyrelsen overbevist om også at stemme. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg er jo 

det, man kalder gammel i DLF sammenhænge, idet det her er min 5. kongres nu, 4. ordinære og en ekstra-

ordinær. Dvs. at jeg også er sådan lidt ekstraordinær i alle sammenhænge, og det betyder også, at jeg kan 

huske alle de gange, vi har haft et forslag med fra LL til Danmarks Lærerforenings kongres. Det er hver 

gang, og der har da været rigtig mange blandt forsamlingen, der har været lidt trætte af, at I skulle bruge 

jeres tid på at tale om vores forhold. Og det har vi også, ikke fordi at vi synes, at det er voldsomme forslag, 

eller at I ikke må komme med jeres holdninger eller ikke skal vide, hvad der foregår, nej, nej, men fordi vi 

egentlig godt kan lide, at vi har mulighed for bare at bestemme en lille smule over, hvad vi selv laver.  

De vedtægter, der er skitseret i Danmarks Lærerforenings vedtægter, det er nogen fra den gang, vi blev 

oprettet som en del af Danmarks Lærerforening for ca. 20 år siden. Der var vi en væsentlig svagere, nyere 

og mindre organisation, end vi er nu. Men vi har fået styr på det, og vi kan godt finde ud af at gøre ting 
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selv, finde på ting selv. Og så har vi selvfølgelig også, som Per siger, måske det der var lidt mindre radikalt, 

at vi jo så fortsat har en sikkerhed i forhold til, at hovedstyrelsen skal godkende vores vedtægter. Det er 

ikke fordi, vi planlægger at gøre alverden, vi ved også godt, at der er nogen ting, man ikke piller ved, det er 

f.eks. vores lokale afdelinger, og vi ved også godt, at vi ikke har nogen medlemmer, hvis vi ikke har nogen 

lokalafdelinger, så der kan I godt være helt rolige, dem afskaffer vi ikke. Men derfor vil vi gerne have mu-

lighed for, når vi arbejder igennem længere tid, vores lange arbejde er nemlig gjort, vi har arbejdet i lang tid 

på de forskellige ting, vi har lyst til. Og vi har egentlig lyst til, at vi kan ændre det selv på vores eget årsmø-

de, det er det, man giver mulighed for, hvis man stemmer det her forslag om Lærerstuderendes Lands-

kreds’ vedtægter igennem, det er, at vi får lov til at bestemme selv, og I har stadigvæk kontrol, hvis man 

kan sige det på den måde, men behøver ikke at gå ned i hver eneste diskussion, så det håber jeg, I vil gøre. 

Tak. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen: 

Jeg skal høre, om der er flere, der har kommentarer til E3. på nuværende tidspunkt, altså LL. Det er der 

ikke. E4 er trukket, så er der E5, det er den om indmeldelse, der er der ingen, der har indtegnet sig til. Er 

der nogen, der har nogle bemærkninger til den? Det er der ikke. Og så har vi E6, den var vi jo gået i gang 

med, den har Per ikke fået lejlighed til at kommentere, men det får han også mulighed for nu, samtidig 

med at han kan kommentere de øvrige, der har været her inden. Værsgo Per. 

Per Sand: 

Ja tak. Jamen Greta sagde det egentlig ganske udmærket, det der vedrører det første forslag omkring, 

hvordan vi får valgt kongresdelegerede i fraktion 4, og jeg er sådan set meget enig med Greta i, at efter 

min demokratiopfattelse så er den måde, som vi her opstiller, den er altså bredere, end den som Peter stil-

ler i sit forslag, hvor de forpligtende kredssamarbejder går ind og gør det. Jeg vil ikke sige så meget mere 

om den, for jeg synes, vi har prøvet at tænke vores igennem og prøvet at bygge den op omkring det natur-

lige forløb, der har været i fraktion 4 i mange år og som sagt, at det synes vi egentlig er fint, hvis vi får 

tilpasset vores vedtægter til den virkelighed, som der faktisk eksisterer, og derfor vil vi foreslå, at Peter 

Bildes bliver stemt ned, og at vi selvfølgelig stemmer for det, som jeg havde fremsat på hovedstyrelsens 

vegne.  

Så har der været nogle kommentarer til forslagene omkring særlig fond, en anden brug af særlig fond, ja-

men Lars, jeg tror, jeg vil starte med din, altså det er rigtigt, som vedtægterne er i øjeblikket, så går det 

udelukkende på, at man kan gå ind, efter at konflikten er i gang, jamen så bruger vi den til at støtte de folk, 

der har været en konflikt på, og vores vurdering er bare, at en mere hensigtsmæssig måde at bruge pengene 

på, jamen det kunne være at gå ind forebyggende, og du kan selvfølgelig godt kalde det kassetænkning i et 

vist omfang. Vi har haft en diskussion omkring det, altså vi mener sådan set, at vi er i en stor konflikt med 

KL omkring arbejdstid i øjeblikket, og egentlig var vi nogen, der for lang tid siden havde en ide om, at der 

burde vi da nok egentlig kunne få åbnet særlig fond og gå ind og agere i forhold til det. Det har vi ikke haft 

mulighed for, ja det har vi sådan heller ikke lige p.t., men hvis vi vedtager denne her ændring i vedtægter-

ne, så vil det åbne mulighed for det, og vores vurdering er, jamen altså på den måde, der kan man faktisk 

undgå at komme til at misbruge en række penge efterfølgende på en konflikt, som måske, ja det ved jeg 

selvfølgelig ikke noget om, men vi mener, at det måske var en mere effektiv måde at bruge pengene på.  

Så kredser både Birgitte og Michael omkring det juridiske, hvis jeg forstår det rigtige i det. Jeg tror sim-

pelthen ikke, altså jer der har været med et stykke tid, og jeg kan ikke lige huske, om det ligger som bag-
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grundsmateriale, men ellers kan det i hvert fald findes, der er udarbejdet 2 responsaer på det her felt, og 

jeg tror ikke, der kan skrives ret meget mere af advokater omkring det, som vil gøre os klogere eller min-

dre kloge på det felt. Altså det er i sidste ende en tolkning af, om det er holdbart, eller om det ikke er 

holdbart, og vores vurdering er altså, at denne her måde at gøre det på, jamen den er holdbar, så jeg vil 

kraftigt anbefale, at man ikke iværksætter flere juridiske responsaer og udarbejdelse på det her felt, men i 

stedet for siger, jamen det synes vi faktisk er en udmærket måde at anvende særlig fond på, og det gør vi jo 

så ved at stemme den forslag igennem. 

Der har ikke været så mange kommentarer til det om LL, så jeg håber på, at det bliver, som vi har foreslået 

det. 

Så skylder jeg, synes jeg, eller en af os gør da i hvert fald, Bente en tilbagemelding på hendes kommentarer 

i formiddags, og jeg synes faktisk, at det vi gør med de forslag, vi stiller her omkring vedtægtsændringerne, 

der er at tage bestik af den situation, som der sker i øjeblikket, gå ind i det aktuelle og kigge på, jamen er 

der noget her, vi skal have ændret i vores vedtægter, for at det kan lade sig gøre, så må vi se at få det gjort 

hurtigst muligt. Vi kunne sådan set godt have ventet med nogle af de her ting til den næste kongres, men 

vi valgte at sige, at når vi nu har kongressen forsamlet, var det så ikke en ide at få de ting, som vi allerede 

nu havde øje for, rettet ind. Og dermed siger jeg sådan set også, at vi løbende sidder – ja, det gør vi selv-

følgelig ikke hver dag, men alligevel – og holder øje med, er der nu noget i vores vedtægter, som er helt 

ude af trit med den virkelighed, som vi befinder os i, så skal vi selvfølgelig få det ændret. Og det synes jeg 

faktisk, vi gør på en hel række områder.  

Så nævnte du i formiddags, og det var jo med til at udfolde det forslag en lille smule, at der var en erin-

dring, om, at det kunne jo også komme til at indeholde noget omkring kongressens størrelse, hovedstyrel-

sens antal osv. Der er jeg altså af den opfattelse, at der tror jeg ikke, vi skal sætte os ned og lave et ved-

tægtsændringsforslag, som så beskriver et eller andet, og så er det det, vi forholder os til. Der mener jeg 

faktisk, at der må vi have et noget klarere mål eller et signal om, jamen hvad er det så, kongressen vil have 

os til at lave, skal vi være 10 i hovedstyrelsen, skal vi være 15 eller et eller andet, og så er det ud fra det, 

man udarbejder et konkret forslag.  

Altså at sætte sig ned og begynde at skrive på nogle vedtægter og så regne med, at nå ja det går så nok 

igennem, det tror jeg nok, der er mange af jer, der har været med til, jeg tror faktisk sidste gang på kon-

gressen, der troede jeg på, at vi fik ændret på hovedstyrelsens antal indtil 5 min. i 12 eller noget i den stil, 

for da havde der faktisk været et flertal 3 år før i hovedstyrelsen, og det arbejdede vi så langsomt ned til, at 

godt nok var der et flertal på kongressen, men to tredjedels flertal, det var der ikke, så altså jeg vil sige det 

på den måde, at hvis vi skal ind og arbejde med noget her, så er vi simpelthen nød til at have nogle mere 

konkrete pejlemærker og sige, jamen det er det, I skal gå efter. 

De andre ting synes jeg sådan set løbende, vi gør, jeg vil heller ikke udelukke, at vi endnu en gang i hoved-

styrelsen tage debatten omkring kongressens størrelse, hovedstyrelsens sammensætning og kommer med 

et forslag på et senere tidspunkt, men jeg vil nødig bindes op på, at det skal vi gøre på kongressen i 2013. 

Det kan I selvfølgelig sætte mig til, og så må jeg jo gøre det, men ikke sådan lige umiddelbart. Jeg mener 

altså, at det du efterlyser med redaktionelle og sproglige ændringer, dem indarbejder vi faktisk løbende og 

stiller til debat, hver gang vi får mulighed for det, så jeg synes faktisk også, at det du skriver i dit forslag 

om, at vi skal være aktuelle og Danmarks Lærerforening er i den virkelighed, jamen det synes jeg faktisk 

også, at vi efterlever.  

Og det med skolelederne er vi jo enige om, så det er der sådan set ikke så meget mere i, og jeg vil selvføl-

gelig gerne give et tilsagn om, at vi undervejs eller løbende inddrager kredsene i den her debat, fordi vi har 
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måske et par gange oplevet, at jamen så sidder vi og bliver enige om noget i hovedstyrelsen, men det der er 

ikke lige det, man også tænker ude i kredsene, og det er dumt. Så derfor er der selvfølgelig hele tiden en 

dialog med kredse og forpligtende kredssamarbejde omkring, hvad vi skal gøre på det her felt, men summa 

summarum så synes jeg, at du skal trække dit forslag, og vi selvfølgelig så slutter op med at vedtage den 

rene E6.1, som Anders fremlagde. 

John Vagn Nielsen: Ja tak for det. Så bliver det Bente Langelund. 

Bente Langelund: 

Ja, jeg synes, jeg har fremlagt et forslag i formiddag, og det er ved at være lang tid siden, og det kan da 

godt være, at jeg ikke har fået udtrykt mig tydeligt nok. Jeg har ikke sagt, at der skulle ligge et forslag, det 

ligger der heller ikke i det, jeg fremlægger, et forslag om, at vi på næste kongres skal vedtage, hvor mange 

der skal være i hovedstyrelsen. Jeg lagde op til, at vi skal kigge på vores vedtægter med henblik på at få en 

revision, både i forhold til indhold, sprog og de digitale midler. Jeg synes, det er en rigtig fin måde at juste-

re vedtægterne løbende, men på et tidspunkt så kan man godt gå hen og blive lidt slidt, eller vi bliver ved 

med at reparerer på den samme ting, og så skal der nyt til, og det er sådan jeg tænker det lidt i forhold til 

vores vedtægter, jeg synes, de skal have et grundigt serviceeftersyn. Jeg synes også, at de ting, der nu bliver 

drøftet her på kongressen og de forslag, der ligger, bekræfter mig i det. Hvis man tager forslag E1.1 frakti-

on 4, jeg synes, at det er et skridt i den forkerte retning, og jeg kan ikke følge argumentet om, at skolele-

derne og Lærerstuderendes Landskreds i dag vælger på den måde. Jeg synes, vi får nogle medier, vi vil gå 

over til mere og mere elektronisk afstemning, det synes jeg, at vi skal tænke ind i vores vedtægter.  

Lærerstuderendes Landskreds de vil gerne have ændret på vedtægterne, så de kan bestemme mest muligt 

selv, og det kan da være sympatisk nok, men jeg synes også, at der er noget, der binder en sammen i en 

fagforening, og ligefrem mange ting der binder os sammen i Danmarks Lærerforening. En ting, som jeg 

synes er et omdrejningspunkt, det er det i hvert fald for os i Greve, det er arbejdet på de faglige klubber 

ude på skolerne. Det er jo en kendsgerning, at der er mange lærermøder, der er sparet væk, det er det i 

hvert fald i vores virkelighed. De faglige klubber er et rigtigt god demokratisk forum til arbejdet lokalt hos 

os, og det står faktisk i vedtægterne, at der ude på alle skolerne skal være faglige klubber. Derfor synes jeg, 

det er ærgerligt nu, at Lærerstuderendes Landskreds kan gå ud og få så meget selvbestemmelse, at det skal 

gå ud af deres vedtægter. Jeg synes faktisk, det er noget, der burde kendetegne vores vedtægter, centralt, 

fælles.  

Så det er de ting, der gør, at jeg synes, at vi skal prøve at finde ud af, hvad er det, vi mener med vores ved-

tægter. Jeg har ikke sagt noget om, at der skal ligge noget om et år, jeg har sagt, at jeg kunne godt tænke 

mig, at vi fik en drøftelse, og at vi så får sat en retning på kongressen i 2013, hvad er det vi vil. Og noget 

vil vi helt sikkert bevare uændret, og til noget siger vi: hov, det har vi da ikke lige tænkt over, og så er det 

måske der, at vi skal gå ind og kigge på det.  

Jeg var helt klar på, inden jeg tog af sted til denne her kongres, at forslag omkring særlig fond, det skulle 

jeg bare nikke til og sige, jamen det skal bare besluttes nu, men jeg synes, at jeg bliver en anelse usikker i 

forhold til det at blive bekræftet i, at vi skal altså gå ind og kigge de her vedtægter rigtig grundigt igennem, 

og det kan godt være, at det er fordi, jeg er ved at være træt, og det er lidt henne på dagen, men under 

fremlæggelsen af alle vedtægterne, og dem der har været oppe, så får jeg sådan lidt et indtryk af, hovsa, det 

her er måske gået lidt for hurtigt, og så bliver jeg betænkelig, for vores vedtægter de er altså det grundlag, 

vi kører vores dagligdag og eksisterer på. Så derfor vil jeg fastholde det forslag, jeg har fremsat i formid-

dag, det der hedder nr. 13. Skolelederne kan fortsætte det arbejde, de vil, det er da også sammen med for-

eningen centralt, og så kan de få fremlagt nye nogle vedtægter for dem, og det kan jo være første step i 
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forhold til revision af vores vedtægter, så jeg vil anbefale at stemme for mit forslag, så vi i 2013 kan sidde 

med noget gennemarbejdet og så tage resten af det her arbejde med vedtægterne. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen: Ja tak, så er det Jan Trojaborg. 

Jan Trojaborg: 

Ja, jeg vil gerne kommentere på E2.1. Birgitte var oppe og udtrykke nogle betænkeligheder ved forslaget, 

og det synes jeg, er meget forståeligt. Det vi skal huske, når vi snakker om konflikter, det er, at det er trus-

len, der er det stærkeste våben, og det fik vi bekræftet ved sidste overenskomstfornyelse, hvor både BUPL 

og DSR kom ud i konflikt og har fået stort set drænet deres strejkekasse. Det, som man ikke havde tænkt 

over tidligere, det var, at arbejdsgiverne jo kunne lade en konflikt gå i rigtig lang tid, eller måske lockoute, 

det kunne også være tilfældet for Danmarks Lærerforening i fremtiden, så der er rigtig god grund til at 

overveje, hvordan man bruger sit konfliktvåben. I øvrigt er det jo sådan, at det er faktisk tidsrummet mel-

lem overenskomstfornyelserne, udnyttelsen af den verbale kamp, der er i medier og ved forhandlingsborde 

rundt omkring, der afgør, eller i høj grad har stor betydning for, om man kan komme igennem med en 

overenskomstfornyelse, eller at man havner i en konflikt. 

Det her punkt, den her formulering med at man skulle bruge penge til formål, der kunne modvirke kon-

flikters opståen, var noget vi drøftede inden den ekstraordinære generalforsamling, undskyld kongres, og 

der var der altså et forslag, om at man kunne tage de 10 mio. fra særlig fond. Det blev der gjort indsigelse 

imod, og i stedet for blev de 10 mio. kr. taget af hovedkassen. Der er ikke så brugt så mange af de midler, 

men det er jo et stærkt våben og stå med, og man kan sige, 10 mio. det var jo et slag på taksen, men det at 

det bliver føjet ind i vedtægterne gør, at man har mulighed for at sige til sin modpart, jamen vi har altså 

penge nok til at kunne modvirke de angreb, der kommer, og det var selvfølgelig aktualiseret af det pres, 

som er blevet omtalt her på kongressen mange gange, mod arbejdstiden.  

Jeg kan sige, at i Københavns Lærerforening, den gang vi var en selvstændig forening, i de gode gamle 

dage, der havde vi selvfølgelig også en særlig fond, og i den særlige fonds vedtægter stod der, at udgifter til 

advokatbistand kunne også tages af særlig fond, dvs. man kan altså formulere, det er i hvert fald min tolk-

ning, formålene med anvendelsen af en særlig fond på forskellige måder, og vores forgængere i Købehavns 

Lærerforening havde altså gjort noget meget begavet, de havde nemlig sagt, at man kunne bruge pengene 

til advokatbistand. Det er jo rigtig, rigtig klogt, når man kommer ud i en konflikt med sin arbejdsgiver, i 

vores tilfælde Københavns Kommune, når der kommer en sag at sige, jamen vi har altså penge nok til at 

købe de bedste advokater, og vi har tid og råd til at køre denne her konflikt eller den sag rigtigt længe, og 

det har også betydet, at vi har indgået mange sager ved almindelig mægling.  

Så, jeg kan godt gå ind for det her. Det er klart, en hovedstyrelse må være meget opmærksom på definitio-

nen af den formulering, man har her, eller tolkningen af det. Det regner jeg også med, at hovedstyrelsen 

kan gøre, men jeg vil konkludere det på den måde i forhold til det Birgitte sagde, at det er måske en måde 

og pudse kronjuvelerne op og få dem til at glinse lidt, og så sige med Anes ord, jamen det er en måde at 

gøre en fagforening moderne og bruge sine virkemidler og ressourcer på en intelligent måde, så jeg vil 

varmt støtte det her og håber, at forsamlingen vil vedtage det med to tredjedels flertal. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen: Så er det formanden. 
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Anders Bondo Christensen: 

Jamen, jeg vil følge trop i forhold til det Jan siger, og så også lige et svar til dig, Lars. Jeg tænker det netop i 

forhold til det, du tidligere har været oppe at sige, hvordan kan vi nytænke vores aktionsformer, det vi kan 

opleve nu i modsætning til, da vi fik et responsum i 1985, det er jo, at konflikten bliver rykket fra de tradi-

tionelle konfliktvåben med strejker og lockout ud til lokale konflikter, og vi har ingen lokal strejkeret, altså 

så må vi kunne imødegå det pres, der kommer, på en anden måde, ellers afvæbner vi os selv. Jeg vil bare 

gøre opmærksom på, at denne her KØF konference, som vi alle sammen hørte rigtig meget om, hvor KL 

samlede borgmestre og kommunaldirektører for hele landet og laver et frontalangreb på vores arbejdstids-

aftale, det har alene i omkostningerne kostet 8 mio. kr. Dertil kommer så alt det, der er af omkostninger i 

forhold til tabt arbejdsfortjeneste og frikøb osv. Det kan KL, vores modpart, bare lige hive ud af deres 

skattefinansierede midler. Vi bliver nød til at kunne have et modsvar og lave noget tilsvarende, og det var 

derfor, vi havde afsat 10 mio. kr., så vi også er parate. KL har sendt konsulenter ud, de sidder rundt på 

forvaltningerne, de blander sig direkte i forhandlingerne. Vi må kunne gøre det samme, hvis vi skal være 

lige så stærke, og derfor har vi brug for nogle økonomiske midler, og det er jo det, vi tager konsekvensen 

af med den her ændring.  

Jeg håber rigtig meget, at vi er parate til det, og Birgittes bekymring for, om vi udhuler særlig fond, ja det 

er jeg sandelig også bekymret for. Jeg vil fortælle jer, at én strejkedag eller en lockout dag koster 100 mio., 

så vi kan lynhurtigt lave et dræn, så er det, som Per er inde på, at så vil vi hellere bruge 10 mio. på at gå ud 

og gå ind i den konflikt, som jeg mener, at KL faktisk har erklæret bare på en anden måde end den traditi-

onelle måde, så jeg vil helt bakke op omkring Jan og sige, lad os få det her vedtaget, så vi kan stå stærkt i 

forhold til den kamp, vi er midt i.  

Så i forhold til dit forslag, Bente, jeg har på sin vis sympati for, at når man laver vedtægter, så sker der lidt 

knopskydning, og der er forskellige stilarter, kan man godt sige i sådan nogle vedtægter. Det er en meget, 

meget omfattende opgave at skrive vedtægterne fundamentalt om, og som Per siger, vi er meget opmærk-

somme, når der er et afsnit så at prøve at få det ind i en nogenlunde ensartet form. Jeg vil stadigvæk bede 

dig om at trække forslaget. Jeg vil så også godt give dig den trøst, at det er ikke tilfældigt, det vi har lavet. 

Når vi kommer med vedtægtsændringsforslag, så bliver de meget grundigt behandlet i hovedstyrelsen, vi 

har det i udvalg, vi har det i hovedstyrelsen, vi har et sekretariat, som er meget grundige omkring vedtæg-

ter.  

Når jeg beder dig om at trække det, så er det fordi, vi står over for nogle rigtig store udfordringer. Vi har 

sådan set lovet jer at komme med et omskrevet arbejdsprogram til næste kongres. Det kommer til at kræve 

en hel manpower i sekretariatet. Vi står over for nogle uhyre vanskelige OK-forhandlinger, hvor vi ikke 

ved, hvordan de ender, men der kan meget nemt ske en dramatisk situation, så jeg vil bede om, at vi får 

lov til at prioritere ressourcerne i forhold til det, og så må vi prøve, som Per siger, hen af vejen at få juste-

ret de skævheder, der er, og så i hvert fald skubbe ideen om den store, også plan om en revision til senere. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen: Ja, Bente, værsgo. 

Bente Langelund: 

Ja, nu er et formandstilsagn jo ikke noget at kimse af, og nu har jeg også på denne her kongres lært, at der 

er forskellige formandstilsagn, og det her er nok mere luftigt, end det Anders har fået tidligere på kongres-

sen, men et tilsagn er vel et tilsagn. Der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg har stor respekt for det arbej-
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de, sekretariatet laver, og det juridiske grundlag det er helt sikkert i orden. Men jeg er nok også lidt mere 

inde på værdier og sammenhænge i forhold til, det vi gør, og det vi kan i forhold til mit forslag, så det kan 

være, at jeg vender tilbage med et nyt forslag, når I nu er færdige med denne her store opgave, men tak for 

tilsagnet, og så trækker jeg mit forslag. 

Klapsalver 

John Vagn Nielsen:  

Bente Langelund trak forslag nr. 13. Jeg skal hører, om der er flere bemærkninger til punktet om vedtæg-

ter, inden vi skal til at stemme. Det er der ikke.  

Det første, vi skal tage stilling til, det er under punkt E1, som altså vedrører valgene af kongresdelegerede 

fra fraktion 4. Der er stillet et ændringsforslag, det ændringsforslag er stillet af Peter Bilde, og det skal vi 

først stemme om. Hvis det falder, så stemmer vi så om hovedstyrelsens forslag bagefter. Og det er forslag 

nr. 14, jeg vil ikke læse det op. Jeg vil gerne se, hvem der kan støtte Peter Bildes forslag? Ja tak, hvem 

stemmer imod forslaget? Ja, tak, nogen der ønsker at stemme hverken for eller imod? Ja tak, forslaget er 

forkastet. 

Så stemmer vi om hovedstyrelsens forslag, der hedder E1.1. Jeg vil gerne se, hvem der kan stemme for 

forslaget? Ja tak, hvem stemmer imod forslaget? Ja, tak, hvem stemmer hverken for eller imod forslaget? Ja 

tak, der var to tredjedels flertal, forslaget er vedtaget. 

Vi går videre til forslag E2, altså formuleringerne i E2.1 omkring særlig fond, Jeg vil gerne se, hvem der 

kan stemme for det forslag? Ja tak, hvem stemmer imod forslaget? Ja, tak, hvem stemme hverken for eller 

imod forslaget? Ja tak, der er over to tredjedels flertal, forslaget er vedtaget. 

Vi går videre til forslag E3, som er Lærerstuderendes Landskreds, forslagene står i E3.1, Jeg vil gerne se, 

hvem der kan stemme for forslaget? Ja tak, nogen der stemmer imod? Ja, tak, nogen der stemmer hverken 

for eller imod? Ja tak, forslaget er vedtaget. 

Så er der E4, som er trukket. Så er der E5, det er det om indmeldelse. Jeg vil gerne se, hvem der kan 

stemme for det forslag? Ja tak, nogen der stemmer imod forslaget? Nogen der hverken stemmer for eller 

imod forslaget? Det er enstemmigt vedtaget. 

Og så har vi tilbage E6.1 Det er om skolelederne, som er fremsat af hovedstyrelsen. Jeg vil gerne se, hvem 

der kan stemme for det forslag? Ja tak, er der nogen, der stemmer imod forslaget? Ja, tak, nogen der hver-

ken stemmer for eller imod forslaget? Ja tak forslaget er vedtaget. 

 

7. Eventuelt 

Og hermed er vi færdige med behandlingen af vedtægtsændringerne, og vi er nået ned til dagsordenens 

sidste punkt, der er eventuelt, Jeg skal høre om der er nogen, der ønsker ordet under eventuelt. Jeg ved, at 

formanden gerne vil sige noget. 

Så skal jeg huske at give jer en praktisk bemærkning, det er de navneskilte, som I har fået, der kommer 

nogle kasser nede ved udgangen, der må I meget gerne lægge dem ned igen, for så kan de genbruges af 

hensyn til den økonomiske bevidsthed i sekretariatet, så en opfordring til det. 



118 
 

Jeg giver ordet til formanden for afsluttende bemærkninger. 

Anders Bondo Christensen: 

Ja, jeg synes ikke, det er så længe siden, jeg stod og bød velkommen, men der er alligevel sket meget. Jeg er 

rigtig glad for, at vi mødtes på det her tidspunkt, jeg er rigtig glad for, at vi i fællesskab fik sendt nogle, 

synes jeg, klare signaler til en regering, der er i gang med fuldstændig utidig indblanding i vores OK-

forhandlinger. Jeg tror, det betyder rigtig meget, at det er kongressen, der har sendt et brev til statsministe-

ren, og ikke bare formanden eller hovedstyrelsen. Jeg er helt overbevist om, at når en kongres på den må-

de markerer sig, så betyder det noget, fordi Danmarks Lærerforenings helt store styrke det er, som jeg også 

var inde på tidligere, at vi har faktisk medlemmerne rigtig godt med i vores organisation, vi har en stor 

opbakning til vores arbejde, og det ved man godt, og det er den styrke, som er den, vi skal spille på i den 

situation, vi står i nu. 

Jeg har også sagt, at jeg tror, vi får brug for medlemmernes opbakning og styrke i de kommende måneder, 

det håber jeg, I vil hver især på bedste vis prøve at skabe, jeg har nogle overvejelser om hurtigt at udsende 

medlemsbrev her efter kongressen for lige som at prøve at samle op, også i forhold til medlemmerne. Jeg 

håber, I vil bruge tillidsrepræsentanter, faglige klubmøder osv. til at prøve at få beskrevet, hvad er det for 

nogle udfordringer, vi står overfor. Vi skal selvfølgelig fra vores side fra hovedstyrelsen forsøge at give jer 

et grundlag for at give de informationer.  

Men vi er færdige med kongressen nu, men vi har masser af arbejde foran os i forhold til de forhandlinger. 

Nu skal vi huske på, at der er også muligheder. Når skyerne bliver store og sorte, så kan man have lidt 

svært ved at se, at der også er muligheder. Dem håber jeg, vi også kan se, vi har nogle helt andre signaler 

fra en minister, som I også har hørt her fra talerstolen. Der er nogle ting, vi ikke er enige med hende i, det 

er helt klart, men det er altså et helt andet udgangspunkt, vi har for mulighed for samarbejde, og i virke-

ligheden kan det vise sig at være en af vore styrker, det er også noget af det, vi prøver at signalere igennem 

det brev til statsministeren.  

Så tak for en rigtig god, arbejdsom kongres, hvor jeg synes, vi har rykket os fremad, vi har gjort os klar til 

de kommende aftaleforhandlinger, vi har fået lavet nogle vigtige ændringer af vores vedtægter, så vi også 

på den måde står rustet til de udfordringer, vi står overfor. Det er jeg rigtig glad for.  

Så vil jeg gerne sige tak til vores sekretariat, som endnu en gang jo har hjulpet os. På et eller andet tids-

punkt, så kan det være, at vi ikke skal dele papirer ud mere, så må I jo finde på noget andet at lave, men I 

har også så mange opgaver under en kongres, tusind tak for jeres indsats, oppe i hovedstyrelsen er vi rigtig 

glade for det. 

Klapsalver 

Og så vil jeg også gerne selvfølgelig sige tak til vores 2 dirigenter. Det er altså ikke det nemmeste dirigent-

job i Danmarks Lærerforening, fordi vi er jo lærere, og der er mange ændringsforslag, der er mange finur-

ligheder i den måde, vi afvikler kongressen på, men vi sidder sådan rimeligt tilbagelænede oppe i hovedsty-

relsen, fordi vi ved, at I har styr på logistikken i det, og vi overser ikke noget, så det er en meget stor tryg-

hed i afviklingen af kongressen, så en stor hånd til vores dirigenter. 

Klapsalver 

Og nu tror jeg også, at der lidt forsinket er en blomst på vej. Tak for indsatsen. Og så endnu en gang til 

jer, tusind tak for samarbejdet, kom godt hjem. Tak for i dag. 
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Klapsalver 

John Vagn Nielsen: 

Ja, vi skal jo formelt afslutte kongressen, vi vil også gerne sige tak for denne gang, og tak til sekretariatet, 

der nu vil arbejde lidt videre med de stemmebokse, dem kommer vi nok til at prøve igen til næste år. Jeg 

kan oplyse om, at det er ikke nogen, foreningen ejer, hvis der er nogen, der sidder og tænker på det. Det 

har jeg spurgt til. 

Klokken den nu 16.44 på mit ur, og hermed er kongressen afsluttet. 

Klapsalver 


