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Tirsdag den 8. september 2015 – fra kl. 10.00 – 17.30 
 

Kl. 10.00 
Anders Bondo Christensen: Velkommen til jer alle sammen, jeg vil bede jer om, at finde jeres pladser. 
Vi har en tradition for at starte til tiden i Danmarks Lærerforening, det vil vi fortsat bestræbe os på. 
Tusind tak til Acoustic Lounge som igen i år har spillet for os – først ude i forhallen og så herefter, mens vi 
siver ind i salen, når I stadigvæk sidder på scenen, så skyldes det, at I også skal synge til den sang, vi skal 
synge om lidt. 
 
Som vi alle sammen ved så – i hvert fald alle delegerede, så vidste Danmarks Lærerforening – ikke vores helt 
store kæmpe ånd her i sommer, det var Per Sand, som pludselig døde ovre på Bornholm, da vi var til fol-
kemødet. 
Vi savner Per, det kommer vi også til at gøre på denne her kongres – vi har mistet en rigtig god ven, som jeg 
skrev i mindeordet. 
Jeg savner Per helt vildt, det gør jeg stadigvæk! 
Nu lige om lidt, så skal vi synge foreningssangen, hvor vi blandt andet synger; der hvor menneskets færd 
bliver forsvaret må vi være med. 
Det var lige præcis det, Per stod for. Derfor håber jeg, at når vi nu synger foreningssangen, at så vil vi også 
gøre det til minde om Per. 
Derfor vil jeg bede jer om, at rejse jer op og synge ordentligt igennem i år. 
 
Der synges…. 
 
En hånd for musikken i dag! 

 

Dagsordenens punkt 1: Mødets åbning og valg af dirigenter 

 
Så vil jeg på hovedstyrelsens vegne gerne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til kongres 
her i Tivoli. 
Jeg vil ikke sige meget lige nu om de mange temaer, vi kommer til at arbejde med i de kommende dage, 
det vender jeg tilbage til senere. 
Vi har nemlig et stramt program her i formiddag, fordi vi også skal have et spændende oplæg fra den 
finske professor Pasi Sahlberg. 
Som vi kan se, er der rigtig mange gæster til stede i dag – både danske og internationale – det er jeg 
rigtig glad for. 
Lige nu er vores minister her ikke, ministeren for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby, 
som er optaget af vigtige møder på Christiansborg, men hun har – på trods af travlheden – lovet at 
afbryde dem og komme her til kongressen lidt senere. 
Jeg er meget glad for, at hun har valgt at prioritere, at kunne mødes med os og sædvanen tro også tale 
til kongressen, så meget velkommen også på forhånd til hende. 
En særlig velkomst til dig Michael Ziegler, KL’s formand kunne desværre ikke deltage, men vi er rigtig 
glade for, at du er mødt op og gerne vil tale til kongressen også – tak for det! 
Velkommen til repræsentanterne for vores arbejdsgiverorganisation og fra Undervisningsministeriet og 
til repræsentanter fra de mange organisationer og institutioner, som vi samarbejder med i det daglige. 
Herunder ikke mindst repræsentanterne fra vores nordiske og europæiske søsterorganisationer, det er 
en rigtig vigtig del af vores arbejde. 
Repræsentanterne fra pressen skal heller ikke glemmes, velkommen og tak fordi I er kommet! 
Til sidst, men bestemt ikke mindst rigtig hjertelig velkommen til jer – alle de delegerede og tilhørere! 
Så skal vi se at komme i gang. 
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Det første vi skal gøre er at vælge to dirigenter, som kan styre os igennem de næste dage. 
På Hovedstyrelsens vegne vil jeg foreslå – ikke særlig overraskende – at vi også i år overlader den opga-
ve til konsulent i Finansforbundet John Vagn Nielsen og advokat Helle Hjorth Bentz fra FTF. 
Jeg går ikke ud fra, at der er andre kandidater. 
 
Det er der ikke, så tillykke med valget John og Helle, så vil jeg overlade scenen til jer! 
 
10.08 
Helle Hjorth Bentz: Tak skal I have på Johns og egne vegne, vil jeg gerne takke for valget. 
John og jeg har set frem til de næste dage, vi vil igen i år anstrenge os og gøre vores ypperste for at lede 
os alle igennem nogle gode dage og håber, vi får en god kongres! 
Vi har nemlig et stramt program resten af formiddagen frem til frokost, så jeg har lovet at gøre det, som 
nu engang skal gøres på det her tidspunkt – ganske kort. 
Vi skal have en lille smule formalia nu og resten udskyder vi til efter frokosten, men jeg skal starte med 
at konstatere om kongressen er lovligt indvarslet – i den forbindelse bemærker jeg, at vi alle har modta-
get en række udsendelser siden den 21. maj i år. 
Det har John og jeg også, vi har kontrolleret, at alle disse udsendelser og alle de bilag, der er fuldt med, 
de er udsendt i overensstemmelse med foreningens vedtægter – det er § 20 og det er stykke 1 og stykke 
6. 
De er alle foretaget rettidigt, dermed er kongressen lovligt indvarslet, hvis der ikke er bemærkninger til 
det fra salen, så vil jeg betragte det, som godkendt. 
Hvad angår beslutningsdygtigheden foreskriver foreningens vedtægter i § 21 stk. 2, at kongressen er 
beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, det har jeg jo netop konstateret, at den er, så hvis der 
ikke er spørgsmål eller bemærkninger til det fra salen, så vil det være med henvisning til foreningens 
vedtægter at konstatere at den lovlige indvarsling godkende kongressen, som beslutningsdygtig. 
Resten af formalier, forretningsordning, dagsorden og des lige, det udskyder vi som nævnt til efter fro-
kost, jeg vil blot lige kort nævne nu, at når vi mødes igen – genoptager kongressen efter frokost i dag, så 
fortsætter vi med dagsordenens punkt 4 med principprogrammet, bliver der tid til det, fortsætter vi 
derefter med dagsordenens punkt 5, som er vedtægtsændringsforslag. 
Jeg skal også lige bemærke allerede nu, at det fremgår af den mødeplan, der er sendt ud, at der jo er 
reserveret tid til at fortsætte kongressen efter klokken 19.30 i aften, sådan plejer det at være. 
Vi forestiller os ikke, at det bliver nødvendigt. 
Vi forestiller os derimod, at det kan blive nødvendigt, at trække eftermiddagens møde lidt længere end 
til klokken 18, som det fremgår af mødeplanerne, derfor vil John og jeg allerede nu sige til de af jer, 
som skal tænke lidt praktisk i forhold til, at vi måske fortsætter efter klokken 18, det skal I tænke ind i 
løbet af frokosten. 
Så skal jeg sige til jer allerede nu, at I skal huske at sætte jeres mobiler på lydløs eller slukke dem, så vil 
jeg give ordet til formanden – vær så god! 
 
Der bydes velkommen til Pasi Sahlberg!! 
 
It gives me a great pleasure to welcome Pasi Sahlberg. Pasi Sahlberg has worked as school teacher, 
teacher educator, researcher and policy advisor. He has studied education systems and reforms around 
the world and has advised several countries on education policy. He’s perhaps best known for his best-
selling book ”Finnish Lessons”. Pasi Sahlberg is currently visiting Professor at Harvard University’s 
Graduate School of Education.  
 
In April this year the Swedish government appointed a school commission whose main task is to fol-
low up the recommendations made by OECD’s Education Policy Review on Sweden. And Pasi was 
appointed member of this school commission. Only time will tell, whether the Swedish government 
will learn from Pasi Sahlberg’s lessons: That we should focus on teachers’ professionalism and equity 



 4 

and not on competition, privatisation and marked-based reforms, also known as some of the character-
istics Global Education Reform Movement, abbreviated G-E-R-M, the Germ. 
Obviously, also in Denmark we can also learn a lot from that lesson, and that is why I’m happy to give 
the floor to Pasi Sahlberg. Welcome, Pasi. 
 
Pasis indlæg kan ses via dette link: https://vimeo.com/147103284 
 
11.03 
Helle Hjorth Bentz: Efter dette indlæg fortsætter vi med årets beretning fra formanden Anders Bondo 
Christensen – vær så god – ordet er dit: 
 

Dagsordenens punkt 3: Formandens beretning 
 
11.05 
Tak for det! 
Nu har jeg jo en pædagogisk uddannelse – tag lige at rejse jer op engang og lige bevæge jer, fordi så tror 
jeg, I er lidt mere friske til, når jeg går i gang med min beretning. 
Bare lige lidt ilt til hjernen – ser I friske ud? Ja! 
Så vil jeg gå i gang. 
 
Formandens mundtlige beretning 2015 
 
”Vi må tage os tid til at reflektere over og debattere, præcis hvilken type uddannelse vi ønsker for de 
fremtidige generationer. Uddannelse er så integreret i samfundet og kulturen, at vi ikke kan besvare 
spørgsmålet, hvilken type uddannelse har vi brug for – uden at referere til vores visioner for, hvilket 
samfund vi ønsker.”  
 
Jeg har valgt at indlede min beretning med igen at bruge disse kloge ord, der første gang blev udtalt fra 
kongressens talerstol i 2007 af den daværende præsident for vores verdensforbund, sydafrikaneren Thu-
las Nexis. Jeg har tidligere citeret Thulas Nexis her fra talerstolen, men aldrig i mine 33 år som lærer har 
jeg følt, at Thulas’ besked er vigtigere end netop nu. Aldrig har der været større behov for, at vi stopper 
op og drøfter, vores visioner for fremtidens samfund og dermed drøfter hvilken type uddannelse vi har 
brug for.  
 
Vi har en lang tradition for at drøfte visioner for uddannelse og samfund i Danmark. Vi har haft tænke-
re som Grundtvig, Kold og Løgstrup.  
 
Livet skal gennem skole og uddannelse lyses op, så mennesket individuelt og som menneskehed får 
større og større indsigt i menneskelivet. Det var en del af Grundtvigs vision. ”Vi lærer for livet ikke for 
skolen”, som der står i vores logo. 
 
»Skolens hovedopgave er at give eleverne del i den oplysning om deres tilværelse og den verden, der er 
givet med vor kulturoverlevering. Under skoleforløbet sker oplysning til at begynde med en fortælling 
for at ende med stillingtagen«, som Løgstrup udtrykte det i sin berømte tale om folkeskolens formål på 
Danmarks Lærerhøjskole i 1981. 
 
Hvorfor holder vi skole i dag? Selv om politikerne har besluttet ikke mindre end tre omfattende skole-
reformer på bare ti år, har det spørgsmål på intet tidspunkt været på den politiske dagsorden. 
 
Og vi bliver ærligt talt ikke klogere af at forsøge at finde svaret i målet med den seneste reform: 

https://vimeo.com/147103284
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Målet er som bekendt, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at trivslen skal styrkes. Det er 
jo i virkeligheden intetsigende selvfølgeligheder. Hvem kan dog være uenig i det? Alligevel fremfører 
politikere det som den helt store nytænkning: NU skal eleverne blive så dygtige som muligt! 
 
Og så skal vi være sikre på, at skolen lykkes. Derfor har vi også fået kvalitetsmål, vi skal have outputsty-
ring, vi skal have data på bordet – jo flere data jo bedre. Og hvad betyder det så lige, at eleverne bliver 
så dygtige som de kan? Ja, det overordnede officielle succeskriterie er, at 80% opnår gode resultater i 
læsning og regning. Hvis det sker, ja så vil det såkaldte implementeringssekretariat konstatere, at skolen 
er lykkedes. Uha, der er langt til Grundtvig, Løgstrup og Kold, men Egelund, Nordahl og Qvortrup vil 
formentlig erklære sig enige. Vi har også fået en statsautoriseret beskrivelse af, hvad det betyder, at ele-
verne bliver så dygtige, som de kan, med en helt stribe konkrete læringsmål. Handler det om 
livsoplysning? Nej, det handler om effektivisering, outputstyring og datafunderet læring. 
 
Livsoplysning, tilværelsesforståelse, medborgerskab, dannelse – hvad er det nu for en ’68’er tankegang, 
rundkredspædagogik og ”hvordan synes du selv det går”-attitude. Ja, sådan tænker de uden tvivl i Fi-
nansministeriet. 
 
Men - tag ikke fejl: Såvel Løgstrup som Grundtvig mente bestemt, at eleverne skulle lære noget – ja, det 
var en helt afgørende forudsætning for, at skolen kunne nå det mål, de havde med skolen, og som i 
1993 blev oversat til folkeskolens formålsparagraf på følgende måde: 
 
”Skolens opgave er fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og ud-
tryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling.” 
 
Det handler jo om benhård faglighed, og i virkeligheden formuleres der hermed langt større krav til 
fagligheden end det, der kan måles i forsimplede elektroniske test. Målet er ikke, at 80% klarer sig godt i 
en test. Målet er tilværelsesoplysning og livsduelighed, der bygger på kundskaber og færdigheder. Alt 
det, der ikke kan måles. Det egentlige mål med vores arbejde. 
 
Vi har ansvar 
”Lærerne og deres fagforeninger har et særligt ansvar for vedholdende at insistere på, at hele samfundet 
deltager i debatten om, hvilken form for uddannelse vi har brug for.” Det var Thulas Nexis’ budskab.  
 
Den forpligtigelse må og skal vi tage på os. Undervisningsministeriet skal ikke være en underafdeling af 
et beskæftigelsesministerium, der er styret af Finansministeriet. Uddannelse har en selvstændig værdi for 
den enkelte og for samfundet. Det må vi aldrig give slip på. 
 
Løgstrups budskab var, at uddannelse naturligvis er en del af skolens opgave, men vi kan ikke reducere 
skolens formål til at være uddannelse. Uddannelse i skolen er et afkast, som tilværelsesoplysningen gi-
ver. I skærende kontrast hertil står udtalelsen fra konstitueret leder af DPU, Claus Holm på DPU’s kon-
ference om ”Folkeskolens formål til eftersyn”. 
 
”Folkeskolens formål er Læring som livsform”, proklamerede Holm med henvisning til udtalelser fra 
Vismændene og Globaliseringsrådet. Men er det de såkaldte økonomiske vismænd eller et af Anders 
Fogh Rasmussen håndplukket Globaliseringsråd, der skal fastlægge formålet med folkeskolen? Jeg hå-
ber ikke, at den såkaldte ”nødvendighedens politik” nu ureflekteret overtages som ”nødvendighedens 
pædagogik” i forskerkredse. Det kunne have været spændende, hvis Claus Holm havde brugt konferen-
cen til at fortælle om sine egne visioner for skolen. 
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Der er al mulig grund til, at vi løfter vores særlige ansvar for at rejse debatten om, hvorfor vi holder 
skole. Og heldigvis melder stadig flere sig i koret for at få rejst denne vigtige samfundsdebat. Skole & 
Forældre, Folkekirkens Skoletjeneste og Danmarks Lærerforening holder den 4. november en fælles 
konference ”Hvad skal vi med skolen”. Målet på konferencen er ikke at komme med svaret. Målet er at 
få bredt debatten ud. Vi håber, at højskoler, ungdomsforeninger, kulturlivet, politikere, lærere, forældre 
– ja, alle mulige borgere vil engagere sig i debatten. 
 
Hvor vil det være det fedt, hvis der bliver rejst en folkebevægelse om det spørgsmål. 
 
Det vil være på høje tid. De styringsinstrumenter, der lægges ned over skolen i øjeblikket, er i fuld gang 
med at ændre folkeskolens fokus og formål, uden det har været til debat. Det er vores ansvar, at det 
ikke sker. 
 
Læringsmålstyring 
En lærer, der havde været på kursus i læringsmålstyret undervisning, skrev til mig, at en af pointerne på 
kurset var, at vi lærere nu skal udvælge vores stof på en måde, så vi bedst muligt ”rammer skiven”. Alt-
så ikke spilde tiden, men kun undervise i det eleverne skal lære, da der jo ikke er ret mange timer til 
rådighed. Underviseren på kurset havde sagt: ”Måske giver det ikke mening at læse hele bogen eller 
gennemgå hele kapitlet, måske er der et sted – et afsnit, som meget præcist belyser det mål, man arbej-
der med”. 
 
Ja, det er jo håbløst spild af god tid at læse en hel bog, hvis vi nu kan dokumentere synlige tegn på læ-
ring ved bare at læse et enkelt afsnit! Det er ikke bogen – det er ikke magien i litteraturen – næh, det er 
læringsmålet, der er i fokus. 
 
Naturligvis skal vi sætte mål. Det er jo en grundforudsætning for overhovedet at kunne tale om under-
visning. Og vi ved, at det er en god idé at inddrage eleverne i målformuleringen. Undervisningsdifferen-
tiering, hvor vi inden for klassens fællesskab har fokus på at udfordre den enkelte elev, har vi jo alle 
som ideal. Men det styringsregime, der kommer 
til udtryk i systemer som Its-Learning og MeeBook, som mange kommuner i disse måneder ruller ud 
som obligatoriske for lærerne, er efter min mening det glade vanvid. 
 
Den tankegang om styring, kontrol og dokumentation, der udgår fra Finansministeriet, Moderniserings-
styrelsen, Implementeringssekretariatet, KL og mange kommunale forvaltninger, bygger på en blind tro 
på, at NPM er svaret på en enhver udfordring i den offentlige sektor. Det er også derfor, at vi oplever, 
at den såkaldte pædagogiske forskning i stigende grad bliver bedrevet af økonomer uden nogen form 
for pædagogisk indsigt. 
 
Self-efficacy 
Og mens system-Danmark og det embedsværk, Sigge Winther Nielsen i Politiken har kaldt ”Centralpar-
tiet”, med 200 km/t og stort set uden nogen politisk debat tordner af sted i en hovedløs NPM-strategi - 
der for længst har dokumenteret sine store indbyggede svagheder - ja, så går man i andre lande helt 
andre veje. 
 
På det årlige Summit on the Teaching Profession, som EI og OECD holdt i Banff i Canada, var hoved-
temaet: Hvordan styrker vi lærernes self-efficacy. Lærerens self-efficacy viser sig nemlig at være afgø-
rende for elevernes udbytte af undervisningen. Og hvad dækker begrebet self-efficacy så over? Jo, det 
handler om, at lærerne føler sig sikre i deres evner og muligheder for at give eleverne den bedste under-
visning, og det handler om, at man har indflydelse på udviklingen og organiseringen af skolen. For at 
være helt sikker på, at I fik det med, siger jeg det lige en gang til: ”Lærerne føler sig sikre i deres evner 
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og muligheder for at give eleverne den bedste undervisning, og det handler om, at de har indflydelse på 
udviklingen og organiseringen af skolen.”  
 
Og hvordan passer det så lige sammen med den måde, skolereformen og vejledningsreformen blev 
gennemført? Og hvordan passer det sammen med lærernes og vejledernes oplevelse af deres situation? 
I en undersøgelse fra før ferien svarer hele 63 % af lærerne, at de nu har mindre indflydelse på rammer-
ne for undervisningen. Kun to procent svarer mere. Og i en undersøgelse af vejledernes situation, siger 
hele 76 %, at mulighederne for at give en tilstrækkelig og kvalificeret individuel vejledning er blevet 
dårligere siden 1. august 2014. 
 
Hvem tror, at det fremmer lærernes self-efficacy, at mange skoleforvaltninger for at vise handlekraft 
beslutter, at nu skal alle lærere bruge et helt bestemt IT-program til at implementere kommunalbestyrel-
sens – eller måske rettere forvaltningens beslutning – om læringsmålstyret undervisning. Helt uden at 
forholde sig til, om lærerne fagligt finder det hensigtsmæssigt og helt uden at forholde sig til, hvordan i 
himlens navn læreren skal få tid til at skrive læringsmål, tegn og evalueringer ind for alle elever, når der 
er 20 – 25 sekunder pr. elev pr. lektion til den samlede forberedelse. Det hænger overhovedet ikke 
sammen. 
 
I DR’s dokumentar ”Folkeskolen – forfra” bliver læreren Vivian præsenteret for professor Jens Ras-
mussens beskrivelse af læringsmålstyret undervisning i Undervisningsministeriets pjece. Vivians spon-
tane reaktion siger alt: ”Det skriger til himlen”, udbryder hun spontant. Og til journalisten siger hun: 
”Jeg har ikke nået noget af det endnu, og jeg når det heller ikke – det kan jeg lige så godt sige med det 
samme. Jeg synes jo, det er vigtigere, at jeg er forberedt, når jeg kommer ind til dem med den undervis-
ning, jeg skal levere.” 
 
Et andet hovedtema på årets Summit var lederskab eller mere præcist ”leadership”. OECD understre-
gede betydningen af at fremme lederskab på alle niveauer og tilskynde lærere og skoleledere, uanset de 
formelle roller, de indtager, til at lede innovation i klasseværelset, skolen og systemet som helhed. De 
fortalte om betydningen af at tilskynde til mere samarbejdende former for lederskab. Og hvad var det 
så lige, at KL og Moderniseringsstyrelsen, der står med ansvaret for moderniseringen af vores offentlige 
sektor udtrykte som vision i 2013? Jo – det var jo, ”nu skal lederen lede og fordele arbejdet!” 
 
OECD’ s kommentar hertil må vel nærmest være noget i stil med: Gu’ ska’ de da ej! 
 
Fejlskøn 
Moderniseringsstyrelsens anbefalinger kan altså end ikke finde begrundelse i OECD´s analyser – men 
alligevel buldrer de derudaf med anbefalingerne, som ukritiske politikere vælger at følge – og det er 
uanset, om de kalder sig røde eller blå. Rådgiverne har satset 100 % på NPM-styring – og visionsløse 
politikere siger bare ”det er jo nødvendigt” – eller ”sådan er det jo”. Alt kan beregnes og forudses ved 
at putte det ind i Finansministeriets regnemaskine ADAM. Et besynderligt navn i øvrigt. ADAM be-
tragtes bestemt ikke som den ydmyge tjener, der er klar over, at han er nøgen. ADAM betragtes der-
imod som den almægtige, alvidende og ufejlbarlige Vorherre.  
 
Da den første Løkkeregering gennemførte dagpengestramningerne beregnede ADAM, at cirka 2.500 
ville falde ud af dagpengesystemet. Det viste sig at være et fejlskøn på i omegnen af 2.000%. Ikke lige-
frem et udtryk for alvidenhed. 
 
Den tidligere undervisningsminister blev ved med – helt til hun forlod ministerkontoret – at fortælle 
historien om, at lærerne brugte 16 timer på undervisning, og at selv om læreren nu skal undervise 2 
timer mere, er der fortsat 19 timer til forberedelse og forældresamarbejde. Fejlskønnet er ganske vist 
ikke oppe på 2.000 %, men at Antorinis påstand ingen forbindelse havde med virkeligheden betød in-
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genting – hun havde jo tallene fra Finansministeriets regnemaskine. Uddannelsesredaktøren på Politi-
ken, Jacob Fuglsang, har kaldt hendes påstand om reformens finansiering for ”den store løgn”. Nu skal 
man jo ikke lede nogen i fristelse, men helt ærligt, så var der måske behov for, at nogen valgte at trodse 
ADAM og i stedet selv tage en bid af æblet fra kundskabens træ. 
 
Hele målstyringstankegangen bliver ofte begrundet i newzealænderen John Hatties tanker om ”visible 
learning”. Jeg er bestemt ikke enig i det skolesyn og den utroligt instrumentelle indgang til undervisning, 
som jeg synes, Hatties tanker er udtryk for, men det er da tankevækkende, at selv Hattie flere gange har 
udtalt sig yderst kritisk i forhold til skolereformen i Danmark. Han har kaldt prioriteringerne i reformen 
for absurde og understreget, at i stedet for ensidigt at fokusere på at øge antallet af timer, hvor eleverne 
går i skole, skulle et land som Danmark langt hellere prioritere kvaliteten i undervisningen: Sikre, at 
lærerne har mulighed for at udfordre den enkelte elev, følge op på elevens resultater, give kollegial spar-
ring, deltage i faglige diskussioner om skolens udvikling – alt det, der er nedprioriteret i Finansministe-
riets skolereform. 
 
Kvalificeret modspil 
Finansministeriets skolereform? Ja, det var bestemt ingen talefejl. Finansministeren stod forrest, da 
reformen blev præsenteret på Bornholm. Og Bjarne Corydon gentager fortsat, at den reform, han er 
mest stolt af, er skolereformen. I sin afskedstale til Corydon roste departementschefen da også den 
afgående minister for at have stået fast og ignoreret lærernes kritik. Det, departementschefen roste 
Corydon for, er i realiteten at tilsidesætte grundlæggende danske demokratiske traditioner og principper, 
herunder manglende involvering af de demokratiske organer i partierne, manglende involvering af de 
valgte folketingsmedlemmer, manglende involvering af den faglige viden og ikke mindst total tilsidesæt-
telse af frie og ligeværdige forhandlinger. Voldsomt provokerende. Men værre er det, at politikerne la-
der det ske.  
 
Vi må sørge for, at politikerne får et kvalificeret modspil gennem en fri og uafhængig forskning. Profes-
sor Per Fibæk har jo helt ret, når han siger, at mange forskere knytter deres forskning til politikernes og 
forvaltningernes dagsorden og hjælper dem med at realisere deres dagsorden. Eller som Rasmus Ejr-
næs, der er seniorforsker ved Århus Universitet, udtrykker det: Sektorforskning er blevet til myndig-
hedsbetjening.  
 
I stedet burde forskerne, som Per Fibæk siger, have mulighed for at hjælpe lærerne med deres dagsor-
den. Altså bruge deres tid på at finde ud af, hvordan de kan hjælpe lærerne med at lykkes bedre med 
deres undervisning. Ellers ender den pædagogiske forskning som magthavernes dikkende lammehaler.  
 
Medierne fokuserer på folkeskolens situation, men det uddannelses- og menneskesyn, der kommer til 
udtryk i styringen af folkeskolen, genfinder vi overalt i uddannelsessystemet. 
 
Specialundervisning 
Spørgsmålet: Hvorfor holder vi skole? handler også om, hvilket undervisningstilbud vi giver til de børn 
og voksne, der har nogle helt særlige udfordringer. Er livsoplysning og livsduelighed også et mål for 
dem, eller skal vi konstatere, at de aldrig kommer til at bidrage positivt til bundlinjen og derfor bare give 
dem et passende pasningstilbud? Man må jo prioritere – ”sådan er det jo”! 
 
Det lyder ufatteligt kynisk, men det er jo reelt den tankegang, der ligger bag de prioriteringer, vi ser i en 
del af voksenspecialundervisningen og den vidtgående specialundervisning for børn. – Det er et godt 
eksempel på, at vi ikke kan besvare spørgsmålet, hvilken type uddannelse har vi brug for, uden at refe-
rere til vores visioner for, hvilket samfund vi ønsker. 
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En kredsformand beskrev for nylig for mig, hvordan man i undervisningen på et kommunalt specialtil-
bud havde udskiftet dygtige specialuddannede lærere med pædagoger og medhjælpere. Jeg har flere 
gange hørt den amerikanske undervisningsminister Arne Duncan fremhæve behovet for, at det er de 
dygtigste lærere, der skal undervise de svageste børn. Den dagsorden er der al god grund til, at vi også 
får rejst i Danmark. 
 
Jeg havde før sommerferien møde med tillidsrepræsentanten og lederen af ”Center for Rehabilitering 
og Specialrådgivning” på Fyn, som tilbyder undervisning til synshandicappede. De beskrev samstem-
mende, hvordan der er alvorlig risiko for, at den ekspertise, der gennem mange år er bygget op i centret, 
risikerer at gå i opløsning. Under dække af positivt ladede formuleringer som ”Tæt på borgeren”, og 
”Nærhedsprincippet” overvejer mange kommuner at trække opgaven vedrørende synshandicappede 
hjem til kommunen. Da synscenteret allerede i dag leverer undervisningen ude i kommunerne, er den 
reelle begrundelse – også i dette til fælde – økonomi. Den faglige ekspertise, som er opbygget i centeret, 
vil imidlertid aldrig kunne opbygges i de enkelte kommuner. Og hvis centret mister sine elever, vil ek-
spertisen hurtigt smuldre og gå tabt – med klart negative konsekvenser for de synshandicappede til føl-
ge. I de første år efter kommunalreformen var det magtpåliggende for KL, at ekspertisen i de tidligere 
amtskommunale institutioner blev bevaret. Vil KL på ny påtage sig dette ansvar, eller er det Folketin-
gets ansvar? Det spørgsmål vil vi tage initiativ til at drøfte med ministeriet og KL. 
 
Fælles retvisende billede 
På ministerens Sorø-møde i august duellerede jeg med KL’s udvalgsformand Anna Mee Allerslev om 
temaet ”Hvordan bruges de kommunale rammer bedst?” Med udgangspunkt i de mange møder, jeg har 
haft med medlemmer og tillidsrepræsentanter overalt i landet, beskrev jeg de udfordringer, der kende-
tegner situationen. Udfordringer der først og fremmest har deres udspring i, at der er alt for mange 
opgaver i forhold til den tid, der er til rådighed. Der kom ærligt talt ikke meget ud af duellen. Da Anna 
Mee Allerslev fik ordet, indledte hun med at konstatere, at hun havde et helt andet billede af situatio-
nen, hvorefter vi talte ud fra to forskellige virkelighedsopfattelser. Det duer ikke. Vi bliver simpelthen 
nødt til at gøre en indsats for at få et fælles retvisende billede af situationen i folkeskolen, vejledningen, 
specialundervisningen og de andre steder, hvor Danmarks Lærerforenings medlemmer spiller en afgø-
rende nøglerolle – alternativet er, at vi fortsætter med at tale ud fra hvert vores verdensbillede. Kampen 
om, hvem der har ret, fortsætter, og ingen tager ansvaret for, at skolerne kan lykkes med opgaven. 
 
Aben ender alt for ofte på ledernes skuldre. Lederne står med ansvaret for at få enderne til at nå sam-
men, og lederne står ofte i en håbløs loyalitetskonflikt mellem at forsvare kvaliteten i elevernes under-
visning og forsvare kommunalbestyrelsens beslutning om rammer og resurser. I dokumentaren ”Folke-
skolen - Forfra” er dilemmaet åbenlyst. Ledelsesteamet ønsker tydeligvis at afhjælpe de åbenlyse pro-
blemer i forhold til at kunne sikre kvaliteten i undervisningen, men de står konsekvent i en umulig valg-
situation som: Skal vi forbedre kvaliteten i lektiecafeerne eller sikre bedre muligheder for, at lærerne kan 
forberede og efterbehandle undervisningen? Ledelsen er uden reelle muligheder for at løse lærernes 
problemer. Og dermed sættes ledelsen i en helt umulig situation.  
 
Loyalitetskonflikt 
Lektor ved Roskilde Universitet, Rasmus Willig, har forsket i ansattes ytringsfrihed og loyalitet. Han 
konkluderer bl.a.: ” Hvis vi ikke får lov at diskutere åbent med de offentligt ansatte, får vi ikke en or-
dentlig diskussion af, hvordan den offentlige sektor skal indrettes. Og så bliver der truffet politiske be-
slutninger på et alt for mangelfuldt grundlag”. 
 
Når Vivian fortæller, at hun ikke har mulighed for at lykkes med opgaven, er hun ikke illoyal. Hun bry-
der ikke nogen tavshedspligt. Tværtimod er hun utrolig loyal over for de elever, hun underviser, hun er 
loyal over for det samfund, der omgiver hende, og hun er loyal overfor det professionelle ansvar, hun 
har. Ledernes loyalitetsklemmer kommer også til udtryk i, at lederne ofte giver et meget andet billede af 
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situationen end lærerne. Vi ser det i ”Folkeskolen – Forfra”, og vi oplever det generelt i forhold til udta-
lelser om den nye folkeskolelov, og det er meget tydeligt dokumenteret i forhold til vurderingen af in-
klusionsdagsordenen. 
 
Inklusion 
I ministeriets officielle statusredegørelse er det generelle billede fra forvaltningsniveauet, at det går rig-
tigt godt med inklusionen. Skolelederne er positive, om end de ser nogle udfordringer, mens vurderin-
gen fra lærere og forældre er betydeligt mere negativ – men det er altså de samme børn, vi taler om! 
Derfor er det meget positivt, at vores nye minister, Ellen Trane Nørby, nu iværksætter et eftersyn for at 
få gjort status. Jeg vil godt kvittere for det initiativ. Det er en god begyndelse. 
 
Der er børn, der ikke får det undervisningstilbud, de har brug for, der er børn, der bliver holdt hjemme 
fra skole, der er forældre, der vælger folkeskolen fra. Vi må gøre alt, hvad vi kan, for at ikke et eneste 
barn bliver svigtet. Det skylder vi børnene, men jeg vil godt understrege, at det handler OGSÅ om læ-
rernes arbejdsmiljø. 
 
I en samtale, jeg havde med en dygtig erfaren lærer i sommerferien, kom det frem, at læreren havde 
meget svært ved at sove, og hun i øvrigt havde svært ved at slappe af i en ellers tiltrængt ferie. Årsagen 
var, at hun efter sommerferien skulle inkludere en dreng med svære adfærdsproblemer i sin klasse. Sko-
lelederen havde givet udtryk for, at hvis det går galt, ja så må der findes en løsning. Vi bliver nødt til at 
takle inklusionen på en helt anden måde. Det er ikke nok at håbe det bedste og så – måske – sætte ind, 
når det er gået galt. 
 
For et år siden sendte vi en opfordring til et samarbejde mellem ministeriet, KL og DLF om, hvordan 
vi i fællesskab kan støtte skolerne i inklusionsopgaven. Kernen i vores forslag er, at der forud for, at 
elever med særlige vanskeligheder inkluderes i normalundervisning, udarbejdes en plan sammen med 
lærerne. Planen præsenteres også for forældrene. Det er helt afgørende, at forældrene, såvel til de inklu-
derede elever som til klassens øvrige elever, har tillid til, at alle elever får en kvalificeret undervisning. 
Ellers er inklusionsopgaven dømt til at mislykkes, og et stigende antal forældre vælger folkeskolen fra. 
Vi vil derfor aktivt bakke op om ministerens eftersyn. Et eftersyn, hvor lærere, ledere og forvaltninger i 
fællesskab skaber et retvisende billede af situationen, er også på dette område et godt afsæt til en fælles 
forpligtende indsats for at hjælpe skolerne med at løfte opgaven. 
 
Lærerarbejdet er verdens bedste job, hvis man vel at mærke har mulighed for at løfte opgaven. Står vi 
dag efter dag i en situation, hvor vi må konstatere, at vi ikke gør det godt nok, kan lærerarbejdet imid-
lertid blive en stor belastning for os som lærere med negative følger for kvaliteten af undervisningen. 
Det er jo præcist det, OECD har som udgangspunkt, når de sætter lærerens self-efficacy øverst på 
dagsordenen. 
 
Den danske model 
Da vi i årets første måneder skulle forhandle den nye overenskomst, var ordet self-efficacy endnu ikke 
en del af mit aktive vokabularium, men de krav, vi stillede til en ny arbejdstidsaftale, havde præcist det 
mål at understøtte lærernes self-efficacy og dermed kvaliteten af elevernes undervisning. Som bekendt 
mødte vi, såvel i staten som i kommunerne, en modpart, der ikke måtte, kunne eller ville ændre i Lov 
409. 
 
Vi blev gang på gang mødt med udtalelser som: ”Folketingets politikere har jo besluttet” og ”det er 
politikernes intentioner”. Det var helt tydeligt, at politikernes styring af vores overenskomst – af vores 
arbejdstidsregler på ingen måde sluttede med indgrebet i april 2013. 
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Det blev også dokumenteret, da den tidligere regering nedsatte det såkaldte Implementeringsudvalg. 
Målet for udvalgets arbejde er blandt andet at sikre regeringens mål med Lov409. Der er, som vi jo ud-
mærket ved, ikke tale om et afbalanceret indgreb, der skulle slutte en konflikt på arbejdsmarkedet. Nej, 
der var fra starten tale om et politisk projekt, og derfor også tale om et klart politisk mål med indgrebet. 
Indgrebet er aldrig overladt til parterne – tværtimod – politikerne forfølger det politiske mål med alle 
midler. At arbejdsgiverne har plads i Implementeringssekretariatet, ja det gør jo bare situationen endnu 
mere vanvittig. 
 
Bevidst politisk styring af arbejdsforholdene under skalkeskjul af frie forhandlinger – hvad er det lige 
for nogle stater, vi kender det system fra. Ja, nu er det blandt andet fra et socialdemokratisk ledet Dan-
mark – det er ganske enkelt en skandale – en skamplet. 
 
ILO påtalte forløbet i 2013. Vi har fulgt op med en ny klage til ILO over den fortsatte udvikling. Vi har 
henvendt os til forhandlingsorganisationerne og hovedorganisationerne. Denne sag har stor betydning 
for hele den danske aftalemodel. 
 
Vi nåede aldrig at få svar fra den sidste beskæftigelsesminister på vores seneste henvendelse. Vi har 
oplevet at vente på svar i adskillige måneder. Vi har nu fremsendt henvendelsen til den nye minister – 
vi har en regning på mindst 300 mio. kr., som vi godt vil tale om. 
 
Med en reel afmontering af den danske model stod vi i et ekstremt vanskeligt dilemma ved forårets 
forhandlinger. Med regeringen og det politiske flertal i Folketinget som den egentlige modpart var det 
meget svært at se, hvordan vi gennem en faglig konflikt mod kommunerne skulle kunne opnå et resul-
tat. KL var jo reelt sat under administration af en regering, som, vi vidste, var villige penneførere for et 
lovindgreb. 
 
Det lykkedes ikke at svække og splitte Danmarks Lærerforening i 2013. Det skulle heller ikke lykkes i 
2015. Det var en helt overordnet målsætning. En svækkelse og en splittelse af Danmarks Lærerforening 
er den største trussel for, at vi fremadrettet kan sikre ordentlige arbejdsvilkår 
 
OK 15 
Dybt i mit DNA ligger der et ønske om at bekæmpe uretfærdigheder. Jeg har derfor stor forståelse for 
de medlemmer, der stemte nej til overenskomstresultatet for at markere protest over regeringens fort-
satte intervention i vores forhandlinger og ikke mindst for at markere, at de eksisterende arbejdsbetin-
gelser er urimelige. 
 
Med den kendsgerning, at den danske forhandlingsmodel endnu en gang var sat ud af kraft på vores 
område, forsøgte vi med al kraft at skabe et resultat, der gav os nogle fremadrettede muligheder. Og det 
lykkedes. Vi har med OK og arbejdstidsbilagene fået et redskab til at forbedre medlemmernes arbejds-
vilkår – vi har fået en aftale, der bringer organisationen tilbage igen. Når jeg skrev under på OK 15, var 
det ikke blot for at undgå en konflikt.  
 
Forholdene for jer i kredsene er vidt forskellige, men det gør det ikke mindre glædeligt, at så mange af 
jer har formået at bruge aftalen aktivt til at skabe bedre rammer for medlemmernes arbejde. Der er 
skabt et momentum og et grundlag, som vi i fællesskab skal bygge videre på, så det komme alle med-
lemmer til gavn. Vi er langt fra i mål, men vi fortsætter, og vi skal også huske at markere de små sejre, vi 
opnår undervejs.  
 
Vi har indgået en overenskomst, der forpligter parterne på en række initiativer, der skal afhjælpe nogle 
af de helt åbenlyse problemer, der har vist sig i administrationen af Lov409. Vi har sammen med ar-
bejdsgiverne sat et fælles mål om kvalitet i undervisningen, godt arbejdsmiljø og styrket social kapital. 
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Mål, der forpligter – og som vi i fællesskab skal følge op på, så initiativerne bliver realiseret og målene 
nået. Ja, på KL-området har vi faktisk afsat ikke mindre end 4 millioner til denne opgave. 
 
Opfølgning på OK 15 
Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at love arbejdsgiverne, at vi vil stille hele organisationen til rådig-
hed, for at opfølgningen bliver kvalificeret. Vi holder klubmøder på alle skoler i ugerne 45 og 46. Her 
vil lærerne og børnehaveklasselederne drøfte, hvordan de aktivt kan deltage i opfølgningen, så skolele-
derne og tillidsrepræsentanterne får et ordentligt grundlag for i fællesskab at vurdere, hvilken betydning 
de konkrete initiativer har på skolen, og om målene bliver indfriet. Det er forudsætningen for, at kreds 
og kommune efterfølgende sammen kan vurdere, hvordan de gennem fælles initiativer kan understøtte 
realiseringen af de 15 initiativer. Og så er det forudsætningen for, at KL og LC har et grundlag for, at vi 
kan påtage os vores ansvar og vurdere behovet for nye initiativer, herunder aftalebaserede løsninger, 
som det fremgår af overenskomsten. 
 
Man kan overdænge skoler og kommuner med pjecer, læringskonsulenter og inspirationskurser og læg-
ge nok så mange materialer og vejledninger ud på EMU’en. Men de vil ingen positiv effekt have for 
folkeskolen, hvis det ikke lykkes os i fællesskab at nå de afgørende mål, som vi sammen med KL for-
mulerede i overenskomsten. 
 
Derfor er jeg rigtigt glad for, at KL flere gange har understreget, at de står bag aftalen og aktivt vil bak-
ke den op. Det virker måske umiddelbart lidt tåbeligt at udtrykke glæde over, at KL bakker en aftale op, 
som KL selv har indgået. Det er jo en grundforudsætning for hele aftalesystemet. Men det skyldes jo, at 
der i kølvandet på aftaleindgåelsen er opstået nogle højst besynderlige episoder – for nu at udtrykke det 
diplomatisk. 
 
Som det er fremgået fra pressen, valgte KL’s direktør at afskedige forhandlingslederen, fordi hun havde 
indgået en aftale med os. Heldigvis var KL’s formand hurtigt ude med en udtalelse om, at KL bakkede 
helhjertet op bag aftalen med LC. 
 
Knap to måneder senere valgte KL’s direktør så at fortælle kommunerne, at når lederen og læreren skal 
drøfte det forventede tidsforbrug til forberedelsen, så behøver lederen ikke at fortælle, hvor meget tid 
lederen forventer, at lærerne bruger på forberedelsen. Ja, den er god nok. Parterne har skrevet under på, 
at der skal ske en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsesopgaven, og KL fortæller så 
kommunerne, at lederen ikke behøver fortælle, hvor meget tid der forventes brugt på opgaven. 
 
Hvordan i himlens navn man så skal kunne drøfte det forventede tidsforbrug – ja, det skal man være 
mindst cand. polit. eller måske snarere ”cand. for-lidt” for at kunne forstå. 
 
Hvis det ikke var fordi, at netop dette punkt i aftalen havde stor betydning for mange i vurderingen af 
resultatet, er det jo nærmest til at græde af grin over, at Arbejdsretten nu skal forholde sig til, om lære-
ren skal kende det forventede tidsforbrug, når lærerne skal drøfte det forventede tidsforbrug med lede-
ren. 
 
Jeg hæfter mig dog ved, at KL har givet udtryk for, at der er tale om en uenighed om fortolkningen af 
ét konkret punkt i den aftale, som KL igen pointerede, at de i øvrigt står fuldt og helt bag. Den tilken-
degivelse får vi brug for, når vi med aftalen om de 15 initiativer sammen skal bidrage til, at lærere og 
ledere får en arbejdssituation, der gør, at de kan lykkes med deres vigtige opgave. 
 
Og det får vi brug for, når vi tager et fælles ansvar for realiseringen og som en del af dette følger op på, 
om vi når de formulerede målsætninger. 
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Vi får som nævnt heldigvis en række tilbagemeldinger om, at den del af overenskomsten, der omhand-
ler arbejdstiden, har gjort en positiv forskel på mange skoler og i mange kommuner, men vi har et fæl-
les ansvar for at få alle med – også de kommuner, hvor den lokale dialog og det lokale samarbejde har 
været vanskeligt at etablere. Lærere og ledere i Vejen, Kalundborg, Haderslev og de andre kommuner, 
hvor det er tilfældet, har også krav på, at målsætningerne i bilag 1.1 realiseres. 
 
Arbejdsmiljø 
Med overenskomsten tager vi et medansvar for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Det gør vi også 
med de generelle forlig i staten, kommunerne og regionerne, hvor parterne på forskellig vis tager fælles 
initiativer til at forbedre arbejdsmiljøet. Vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan, for at dette får positiv 
betydning på de arbejdspladser, hvor vores medlemmer arbejder. Når det er sagt, er det vigtigt at un-
derstrege, at det i sidste ende er og bliver arbejdsgiverne, der har ansvaret for, at medarbejderne – vores 
medlemmer – ikke bliver syge af at gå på arbejde. 
 
Generelt stigende sygefravær, flere langtidssygemeldinger, truende lærermangel og flugt fra lærerfaget 
burde få alle alarmklokker til at ringe, og så er det bare ikke godt nok, når Michael Ziegler slår det hen 
med, at det er en naturlig konsekvens af de omstillinger, der sker. 
 
I 2013 lovede KL og regeringen guld og grønne skove: Når bare lederen fik mulighed for at tildele læ-
rerne den forberedelsestid, læreren havde brug for, i stedet for en aftalebaseret tildeling, ja så ville det 
hele blive meget bedre, og med skolereformen ville undervisningen blive mere varieret og spændende, 
og derfor ville det blive meget sjovere at være lærere. Alle undersøgelser, der er lavet efterfølgende, 
viser desværre et helt andet billede. 
 
Vi vil have massivt fokus på arbejdsmiljøet, og vi vil dokumentere det, når der er problemer. Ingen vil 
se os fjolle rundt med en JA-hat nede over øjnene, så vi bare ignorerer, hvis medlemmerne sundhed og 
helbred er på spil. Det kan jeg godt garantere jer for. 
 
TR og AMR 
Inden krudtrøgen havde lagt sig oven på arbejdsgivernes og regeringens dramatiske lockout, sendte 
arbejdsgiverne beskeder ud, der nærmest kunne læses som en fatwa mod at inddrage de tillidsvalgte. 
Det signal er heldigvis markant ændret og tak for det. Med OK15 fastslår KL, at tillidsrepræsentanten 
skal sikres den nødvendige ramme til at kunne udføre opgaven, der også indbefatter løbende dialog 
med lærerne og med den lokale lærerkreds. Vi skal i fællesskab  sørge for, at dette budskab når helt ud 
på den enkelte skole. 
 
Valget af tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant er utrolig vigtigt, men lige så vigtigt er det, at 
vi centralt og lokalt bakker op med god uddannelse og god støtte til det daglige arbejde, og så er kolle-
gaernes opbakning i  dagligdagen helt afgørende for, at vi sammen kan skabe et bedre arbejdsliv og en 
bedre undervisning. 
 
Arbejdsmiljørepræsentanterne og tillidsrepræsentanterne har en ekstrem vigtig funktion. Under ofte 
vanskelige arbejdsbetingelser har de deres store del af æren for, at vi trods alt mange steder har bevæget 
os fremad fra det nulpunkt, vi stod i i april 2013. Tusind tak for indsatsen! 
 
Sammenhold 
Sammenholdet er vores helt store styrke i Danmarks Lærerforening. Det blev sat under pres i 2013, og 
det blev udfordret ved afstemningen i foråret, hvor der kun var et ja og et nej at vælge imellem, da vi 
skulle forholde os til overenskomstresultatet. Mange blev skuffet, og nogle følte sig svigtet, men vi har 
alligevel i fællesskab bevaret sammenholdet i Danmarks Lærerforening – også det er der grund til at 
takke for! 
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Vi skal i vores daglige arbejde vise, at vi respekterer alle medlemmers synspunkter, og vi skal vise, at vi 
repræsenterer alle medlemsgrupper. 
 
Som opfølgning på sidste kongres gjorde Per en stor indsats for gennem dialog med alle medlemsgrup-
per at udvikle Danmarks Lærerforening til en organisation, hvor alle føler, at de hører til. Også i dette 
arbejde vil vi mangle Per. Per var helt klar over, at vi ikke var i mål, og han var klar til at forsætte indsat-
sen også i den kommende kongresperiode. Det forpligter den nuværende og kommende hovedstyrelse. 
 
Som opfølgning på sidste kongres var Per også i dialog med Skolelederforeningen om denne medlems-
gruppes forhold. Drøftelserne blev udvidet til også at omfatte de øvrige organisationer herunder leder-
organisationerne i LC. De grundige drøftelser mundede ud i et styrket samarbejde lederne imellem i 
LC-regi og dermed også en styrket skolelederprofil. Det arbejde er i fuld gang. Jeg håber, at vi kan bru-
ge det til sammen at sætte emner som leadership og self-efficacy massivt på den politiske dagsorden. 
 
Fælles stemme 
Vi har i den grad brug for at styrke den fælles fagprofessionelle stemme i uddannelsesdebatten. Udvik-
lingen i samarbejdet mellem uddannelsesorganisationerne i paraplyorganisationen DUS er et vigtigt 
skridt i den retning. Vi har allerede set flere eksempler på, at vores nye minister har taget initiativ til et 
forbedret samarbejde med lærernes organisationer. Tak for det - det er en rigtig god begyndelse. Jeg ser 
frem til uddannelsesorganisationernes fælles møde med ministeren senere på måneden. Og jeg håber, at 
arbejdet i det nye kvalitetsudvalg kan få en tyngde og lødighed, der gør, at skolens udvikling tager ud-
gangspunkt i seriøs forskning og de fagprofessionelles praksiserfaringer. Det er afgørende, hvis vi skal 
nå målet om at styrke folkeskolen gennem respekt for professionel viden og praksis. Alt for længe har 
skolens udvikling været styret af økonomiske modeller, og hvad politikere og andet godtfolk synes og 
mener på baggrund af egne erfaringer og af den aktuelle folkestemning.  
 
De seneste års uddannelsespolitiske værdikamp har i den grad dokumenteret, at grundskolen er kam-
pens frontlinje. En skoletradition bygget op gennem generationer med tilværelsesoplysning og dannelse 
som grundpillen risikerer at blive blæst omkuld af konkurrencestatens effektiviseringskrav og misforstå-
ede tro på, at målbare kompetencer er vejen til en bedre skole. I den situation synes jeg, at vi alvorligt 
skal overveje, om vi grundskolelærere ikke i langt højere grad skal forene kræfterne. Jeg ser ingen pro-
blemer i at kæmpe for en fortsat udvikling af en god folkeskole og samtidig kæmpe for bevarelse af den 
danske friskoletradition – tværtimod! Jeg har altid betragtet friskolerne som et værdifuldt supplement til 
den folkeskole, der fortsat skal være grundpillen i vores uddannelsessystem. Min yngste datter havde et 
fantastisk år på Langelands Efterskole. 
 
Begivenhederne i 2013 viste, at fællesnævneren er langt større end det, der skiller, og vi fik dokumente-
ret, at vi i den grad er afhængige af hinanden. Foreningen af vores fælles kræfter som grundskolelærere 
er en af de debatter, jeg håber, vi kan få på vores kongres. 
 
Styrk lærerprofessionen 
Vi skal have styrket lærerprofessionen. Vi skal have bedre forudsætninger for at kunne udvikle vores 
undervisning på baggrund af kvalificerede forskningsresultater. Det vil samtidig være et værn mod de 
useriøse modetendenser, der alt for tit mases ned over praksis og fortrænger lærernes professionelle 
vurderinger. Pædagogiske virkemidler som læringsstile, cooperative learning og flipped classroom, som 
kunne være glimrende inspiration til lærernes egne professionelle valg af metoder, bliver alt for ofte 
brugt som opreklamerede mirakelkure af politikere og administratorer, der skal fremvise handlekraft og 
resultater.  
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Inden den sidste kommune fik afviklet de planlagte kurser i læringsstile og brændt ikke ubetydelige 
summer og personaleresurser af, var magien forsvundet, og en ny mirakelkur blev jagtet. Hele folke-
vandringer af uddannelsespolitikere og forvaltningsfolk har valfartet til New Zealand, Singapore, Sveri-
ge og senest Canada, og når de er kommet hjem efter et veltilrettelagt reklamebesøg, skal det kommu-
nale skolevæsen naturligvis gennemgribende 
renoveres. Hold op, hvor har vi spildt mange penge og lærer- og lederkræfter på den konto! 
 
Et bidrag til at styrke lærerprofessionen er at gøre den pædagogiske forskning tilgængelig for lærerne og 
skolelederne. Og hvordan gør vi så lige det? Ja, det spørgsmål har vi kæmpet med i alle de 33 år, hvor 
jeg har været lærer. Jeg håber, at vi på denne kongres kan komme nærmere et svar. En oplagt mulighed 
er, at vores fagblad Folkeskolen bliver DET medie, hvor al relevant forskning på grundskoleområdet 
bliver formidlet. Kan vi udvikle et koncept? Kan vi lave forpligtende aftaler med forskningsinstitutio-
nerne? – med ministeriet? Jeg håber, at kongressen vil være med til at udvikle idéen, kvalificere spørgs-
målene og ikke mindst give retning på svarene. 
 
Og lad mig så slå fast, så det ikke kan misforstås: Vi styrker ikke lærerprofessionen ved at forringe vores 
grunduddannelse, vi styrker ikke kompetencerne hos sosu-assistenterne ved at forringe deres undervise-
res muligheder for at give dem en god uddannelse – ja vi styrker generelt ikke Danmarks muligheder i 
en globaliseret verden ved at forringe uddannelserne. Derfor – drop de annoncerede besparelser på 
uddannelsesområdet! 
 
Det gode eksempel 
Vi skal være opmærksomme på, at billedet af Danmarks Lærerforening også tegner lærernes profession. 
Vi må nøgternt konstatere, at for mange meningsdannere og politikere fremstår Danmarks Lærerfor-
ening som bagstræberisk og udviklingsresistent. Jeg vil dog gerne sætte 6 flasker god rødvin på spil til 
den, der kan vise en fagforening, der har spillet ud med lige så mange veldokumenterede og konstrukti-
ve udspil til at løfte professionens fagområde som Danmarks Lærerforening. 
 
Vores store udfordring er, at vi nægter at gå på kompromis med vores professionelle viden om, hvad 
der giver eleverne den bedste undervisning. Havde vi nu lovprist obligatoriske lektiecaféer, selv om den 
tilgængelige forskning viser, at det er en mere end tvivlsom prioritering af midlerne, og havde vi nu 
stillet os op i Antorinis jubelkor om varieret og spændende undervisning som konsekvens af den under-
støttende undervisning, selv om vi ved, det er umuligt uden tid til at forberede undervisningen. Ja, så 
kunne vi måske nok have fået etiketten ”progressive og fremadskuende”, men det vil i sidste ende al-
drig skabe respekt om lærerprofessionen, og det vil aldrig gavne elevernes undervisning. Så jeg bliver 
nødt til at skuffe lederskribenterne, politikerne, der har sat al deres prestige ind på den nye folkeskole-
lov, diverse kommentatorer og Klaus Bundgaard – vi køber os ikke til popularitet på bekostning af vo-
res troværdighed. 
 
Vi spiller ikke ud med forsimplede one-linere, der lover at løse alle skolens problemer, og som er nem-
me at rumme i den hastige nyhedsstrøm. For vi ved, at det ikke er seriøst – vi ved, at der ikke findes ét 
svar. Undervisning er en proces mellem læreren og eleverne. Lærerne er forskellige, og eleverne er for-
skellige, og derfor er troen på, at der findes DEN rigtige undervisning, og DEN rigtige metode som 
alkymisternes tro på, at de kunne finde opskriften på guld.  
 
Hvordan kan vi få gennemslag for vores tanker om den gode skole? Hvordan kan vi dokumentere be-
tydningen af self-efficacy, en høj social kapital og betydningen af leadership i stedet for managementle-
delse? 
 
En mulighed, jeg gerne vil drøfte her på kongressen, er, at vi tager initiativ til at der oprettes en eller 
flere skoler, der med folkeskolelovens formålsparagraf som grundlag i praksis viser, hvordan man kan 
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skabe den gode skole. Jeg har ikke en færdig model, men jeg ser frem til at drøfte spørgsmålet med jer 
her på kongressen. 
 
Ansvar for folkeskolen 
Vi har politikere, der står i kø for at fortælle den danske befolkning, at de vil sikre verdens bedste folke-
skole. Som jeg tidligere nævnte,har Folketinget på lige godt 10 år vedtaget ikke mindre end tre omfat-
tende skolereformer, der hver især er blevet solgt på, at lige præcis den reform var svaret på folkesko-
lens udfordringer.  
 
Fra 2001 til 2009 blev folkeskoleloven ændret ikke mindre end 28 gange. Politikerne har stået i kø for at 
lave love og regler og blande sig i, hvordan skolen skal indrettes, men når spørgsmålet kommer til, 
hvordan skolerne skal kunne realisere alle politikernes høje ambitioner, ja så bliver der larmende tavs-
hed. I perioden fra 2009 til 2014 nedlagde kommunerne 12% af lærerstillingerne i folkeskolen og en 
endnu større del af lederstillingerne. I samme periode faldt elevtallet kun med 4%. Mig bekendt har 
intet andet område i den offentlige sektor været udsat for tilsvarende besparelser. I kølvandet på denne 
voldsomme besparelse besluttede politikerne i 2013 så en massiv udvidelse af elevernes timetal, lovede 
varieret og spændende undervisning, lovede, at nu ville skolerne samarbejde med erhvervs-, kultur- og 
fritidsliv, stillede en massiv kompetenceudvikling i udsigt og satte ekstra turbo på inklusionen – alt 
sammen uden der blev ansat en eneste ekstra lærer til at løfte opgaven. Minister og ordførere meldte 
hus forbi: ”Folkeskolen er en kommunal opgave!” Kommunalpolitikernemeldte hus forbi: ”Økonomi-
aftalen med regeringen giver os ikke noget råderum”. 
 
Og så ender aben ude på skolerne og ikke mindst hos skolelederen, der uden de nødvendige resurser 
skal forsøge at leve op til alle politikernes lovprisninger. 
 
Jeg bliver nødt til at gentage mig selv: En lærer med 28, 29 eller 30 undervisningslektioner – eller endnu 
flere – og med 4-5 timer til at forberede dem, kan umuligt leve op til de krav til undervisningen, der er 
formuleret i loven. 
 
Jeg er godt og grundigt træt af at høre fra politikere og embedsmænd, der aldrig har stået med ansvaret 
for en undervisningsopgave, sige, at vi bare skal bare gøre tingene på en anden måde. Vi kan ikke be-
drive undervisning ved at bruge en kollegas forberedelse eller ved at hive et færdigt IT-baseret under-
visningsforløb ned fra nettet. Det er en helt anden undervisning, I har lovet elever og forældre – det er 
en helt anden undervisning, I fastlagde i den lov, I selv har ansvaret for.  
 
Og hvad sker der så nu? Ja, uden de store sværdslag har KL på kommunernes vegne accepteret, at der 
skal findes midler til en såkaldt omprioriteringspulje – endnu et nydansk ord for besparelser. I de bud-
getter, der forhandles i disse dage, drejer det sig om 500 mio. og fra forhandlingerne næste år drejer det 
sig om 2,4 mia. Hvor er partierne fra folkeskoleforliget i den sammenhæng? Hvorfor står ordførerne 
ikke på barrikaderne og fortæller, at deres ambitiøse folkeskolelov umuligt kan gennemføres, hvis om-
prioriteringspuljebesparelserne fedtes af på folkeskolen – der er tværtimod brug for massiv investering i 
folkeskolen. Med Jakob Mark fra SF som eneste undtagelse er der total tavshed. Der er en alvorlig risi-
ko for, at historien endnu en gang gentager sig: Politikerne på Christiansborg gemmer sig bag det 
kommunale ansvar, mens kommunalpolitikerne undskylder sig med, at det er Christiansborg, der be-
stemmer. 
 
Vi må overveje, hvordan vi får løst den grundlæggende udfordring, at ingen vil tage det politiske ansvar 
for, at Danmarks vigtigste samfundsinstitution kan lykkes med sin opgave. Det kan da godt ske, at 
kommunen har en pointe, når den hævder, at de økonomiske rammer er ekstremt stramme på grund af 
regeringens politik, men dels er det kommunens egen forening KL, der har accepteret aftalen, dels er 
det totalt ligegyldigt for eleven i 3. b og for de lærere og leder, der står med ansvaret hver dag. 
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Resursetildelingen til skolerne i Næstved Kommune ligger nogenlunde på niveau med resursetildelingen 
til skolerne i nogle af de europæiske lande, der har været hårdest ramt af den økonomiske krise, og så 
skal skolerne i Næstved endda levere langt flere timer til eleverne, end skolerne i de pågældende lande. 
Alligevel lægges der nu op til yderligere besparelser i Næstved. I Odense Kommune nægter flere skole-
bestyrelser at godkende budgetterne, fordi de ikke hænger sammen, og forvaltningen gør opmærksom 
på, at der mangler mindst 100 millioner. 
 
Hvis kommunerne ikke kan eller vil påtage sig ansvaret for, at skolen kan lykkes med opgaven, må vi 
som samfund overveje, om de fortsat skal have opgaven. Den nuværende situation er uholdbar. Vi må 
sikre, at de politikere, der gennem lovgivningen definerer skolens opgave, også tager ansvar for, at sko-
len har de nødvendige resurser til at løse opgaven. En løsning kunne være en tilpasset gymnasiemodel, 
så det er politikerne på Christiansborg, der overtager ansvaret for økonomien. Jeg er helt klar over, at 
begrebet selveje ikke er det ord, der ligger forrest på tungen for mange af os, men jeg håber, at vi her på 
kongressen kan komme videre med vores bud på, hvordan vi får rettet op på, at ingen i dag reelt påta-
ger sig ansvaret. 
 
Samfundets prioritering 
Det er helt urimeligt, hvis folkeskolen skal stå for skud endnu en gang som følge af omprioriteringspul-
jebesparelserne – ingen tvivl om det! Vi risikerer imidlertid, at det nemt udvikler sig til en kamp de en-
kelte faggrupper imellem. Det er der ingen af os, der har en interesse i. Derfor er det helt nødvendigt, at 
vi er i stand til at kigge ud over egen næsetip. 
 
Vi har brug for en overordnet politisk diskussion om prioriteringerne i dette samfund, så det ikke bare 
gælder om at hytte os selv på andres bekostning. Derfor har Danmarks Lærerforening i en årrække ar-
bejdet i det såkaldte velfærdsinitiativ. Vi støtter aktivt CEVEA, hvor Gordon netop er kommet i besty-
relsen. Vi er både store og stærke – hvis vi skal sige det selv – men skal vi for alvor kunne sætte en 
dagsorden, kan vi kun gøre det sammen med andre. Jeg er stolt over, at Danmarks Lærerforening har 
været en af de drivende kræfter i at få samlet lønmodtagersiden på det kommunale område i Forhand-
lingsfællesskabet. 
 
Men solidaritet handler om mere end det. Lige nu er store befolkningsgrupper tvunget på flugt. Det vil 
være en realitet i mange år fremover. Hvordan kan fagbevægelsen bidrage til at løse den samfundsud-
fordring? Hvordan sikrer vi, at de mennesker, der er flygtet til Danmark, får en reel chance på arbejds-
markedet? Hvordan sikrer vi, at de børn, der er kommet hertil, får en ordentlig undervisning? 
 
I forbindelse med indførelse af den såkaldte integrationsydelse udtalte generalsekretæren i Red Barnet: 
”Fattigdommen kan få varige konsekvenser for børnene. De vil få kortere skolegang end jævnaldrende 
og tidligere falde ude af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. ”Det kan vi ikke være ligeglade med. 
Vores tyrkiske søsterorganisation Egitem Sen gør en stor indsats for, at de syriske flygtningebørn i Tyr-
kiet får undervisning. Hvordan kan vi bidrage til, at flygtningebørnene i Danmark får en god undervis-
ning? 
 
Samlet fagbevægelse 
Fagbevægelsen skal ikke være et politisk parti. Vi skal tværtimod være partipolitisk uafhængige, men 
med baggrund i vores værdigrundlag om fællesskab, demokratisk deltagelse for alle, social retfærdighed, 
solidaritet og rummelighed må vi være en aktiv spiller i samfundsdebatten. Virksomhederne har en 
massiv stemme, ikke mindst gennem DI – stor respekt for det – men skal vi styrke demokratiet, er det 
nødvendigt, at også lønmodtagerne har en stemme. Derfor ser jeg med stor optimisme på det arbejde, 
der gøres for at skabe en stor samlet hovedorganisation i Danmark. Vi skal naturligvis kun anbefale en 
fusion mellem LO og FTF, hvis det sker på et grundlag, som vi kan stå inde for, men det 
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tætte samarbejde, der har udviklet sig gennem de sidste par år, og som blandt andet udmøntede sig i 
den fælles valgkampagne ”Sammen skaber vi værdi”, lover rigtigt godt. En ny samlet hovedorganisation 
på det rigtige grundlag vil efter min mening have afgørende betydning for, at fagbevægelsen kan fast-
holde og udbygge sin stemme i samfundsdebatten, og jeg er ikke i tvivl om, at det også vil styrke vores 
muligheder for at varetage medlemmernes interesser. Så det er mit store håb, at kongresserne i FTF og 
LO senere på efteråret beslutte at gå videre med at afdække mulighederne. Jeg vil ikke lægge skjul på, at 
jeg anser dette for at være enormt vigtigt: En ny hovedorganisation vil være det største fremskridt for 
dansk fagbevægelse i mange år. 
 
Internationalt udsyn 
Det er helt afgørende, at vi har perspektiv i vores arbejde også internationalt. Her på kongressen har vi 
netop haft den store glæde at have den finske Harvard-professor Pasi Sahlberg som gæstetaler. Pasi har 
beskrevet den såkaldte GERM, Global Educational Reform Movement, der som en bacille breder sig 
verden over, og hvad udviklingen har betydet i de pågældende lande. Der var bestemt meget i hans tale, 
som vi kan bruge i vores debat. 
 
Internationalt perspektiv handler i høj grad også om samarbejde med andre lærerorganisationer. I for-
bindelse med kongressen i Education International besøgte jeg i juli Ontario – dette uddannelsens nye 
Mekka – og jeg fik en grundig introduktion af lærerorganisationerne. Det var ikke få enkle mål og læ-
ringsmålstyret undervisning, de fremhævede som mirakelkuren til udviklingen i Ontario. Næh, de kun-
ne fortælle, at tilbage i 1995 var de havnet i præcis samme situation, som vi havnede i i 2013. Det havde 
medført en 10 år lang nedtur og deroute for skolevæsnet, hvorefter delstatsregeringen havde indgået en 
kollektiv arbejdstidsaftale med lærerorganisationerne. En aftale, der sikrede en fornuftig balance mellem 
undervisning og forberedelse, sikrede tid til samarbejde og sikrede tid til løbende kompetenceudvikling. 
Regeringen havde endvidere investeret massivt i grundskolen og inddraget lærerne i udviklingen. Det 
havde givet et voldsomt boost til grundskolen. Desværre kunne de fortælle os, at billedet nu er ved at 
krakelere. Målinger viser, at elevresultaterne stagnerer, lærerne føler sig pressede, og eleverne er angste. 
Skyldes det, at målene er opgivet, næh det skyldes, at også skolerne i Ontario nu er udsat for besparel-
ser, og at den nye regering sætter lærernes arbejdsvilkår under pres, bl.a. fordi arbejdsgiverne kræver alle 
kollektive aftaler om arbejdstid erstattet af ensidig ledelsesret. Jeg tror ikke, at erfaringerne fra læreror-
ganisationerne i Ontario behøver yderligere kommentarer. 
 
Vi skal finde løsninger 
Mange af Danmarks Lærerforenings medlemmer står i en meget presset dagligdag. Manglende politisk 
ansvar for, at vi kan lykkes med vores arbejde, omprioriteringspuljebesparelser, der hænger som en 
mørk sky forude, lærermangel på trods af, at kommunerne har nedlagt 12% af alle lærerstillinger. Vi står 
med alvorlige udfordringer som baggrund for denne kongres. Vi holder imidlertid ikke kongres for at 
bekræfte hinanden i fortrædelighederne. Vi holder kongres for at forbedre medlemmernes muligheder 
for at kunne lykkes med deres job og få et godt arbejdsliv. Den indsats, vi sammen har gjort siden 2013, 
har gjort en positiv forskel. Vi er valgt til at forsætte det arbejde. Det vil være udgangspunktet for vores 
arbejde her på kongressen.  
 
Vi skal se fremad og finde løsninger – jeg ser frem til de næste dages arbejde.  
 
God arbejdslyst – tak for ordet. 
 
Formandens beretning ligger hos jer!!! 
 
Helle Hjorth Bentz: Hermed fik formanden aflagt dette års mundtlige beretning, jeg iler videre i pro-
grammet med at give ordet til ministeren for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby – vær 
så god! 
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12.00 
Ellen Trane Nørby: Tak for det – fremtidens børn - vi vil huske jer for sammen med jeres forældre, så 
er I nogen af de mest betydningsfulde voksne i børnenes liv. 
Det er jer, der klæder eleverne på til deres videre start gennem livet. 
Det er jer, de vil huske for både turen hen på virksomheden, hvor de ikke bare lærte matematik, men de 
også lærte, hvorfor matematik var vigtigt at lære. De forstod, hvorfor de skulle lære matematik. 
I som hver især hver dag I møder eleverne med forventning og tro på dem – ikke bare som elever, men 
også som mennesker, være med til at være rollemodeller for dem. 
Det forpligter! 
Det betyder også, at dem der ikke er rollemodeller, de kommer også til at stå – også for eftertiden – 
som eksempler på nogen, der ikke løftede opgaven i børnenes liv. 
I arbejder som lærere ikke kun for at eleverne bliver dygtige i dansk og matematik, naturvidenskab og 
de øvrige fag. 
I støtter lærerne til at blive livsduelige og selvstændige individer, der kan samarbejde med andre, og som 
har lyst og kompetencer til at begå sig i samfundet. 
Netop derfor har I en enorm stor og vigtig opgave. 
Det er også derfor, jeg håber, at lærerne i endnu højere grad vil påtage sig ansvaret for udviklingen af 
vores fælles folkeskole. 
I bund og grund handler det jo om børnene. 
Børnene både som elever og som hele mennesker. De skal både lære, de skal trives, de skal udvikle sig. 
Der spiller I en central rolle. 
Det tror jeg sådan set, vi alle sammen er enige om. 
Derfor må jeg også sige, som ny minister på området set jeg også et behov for, at alle lærere hver dag 
bidrager med at udvikle skoledagen, så den bliver endnu bedre. 
Jeg ved godt, at de seneste år har krævet enormt meget af jer, det har krævet en særlig indsats ude på 
skolerne. Jeg ved godt, der har været dage, hvor det sikkert har føltes som om, det var lettere, at kaste 
bunken af papir på gulvet end at løfte opgaven. 
Man må jo også sige at – at gennemføre den største skolereform oveni en konflikt og lockout over hele 
landet, når det egentlig er det smarteste politiske træk, der nogensinde er blevet begået af en regering. 
 
Jeg kan ikke gøre det om, og jeg vil ikke bruge min taletid på at tale om, hvad der er sket – fortid er 
fortid – det vi kan gøre noget ved, det er fremtiden, det kan vi gøre i fællesskab. 
Når vi skal forandre folkeskolen, så nytter det ikke noget, at debatten om folkeskolen er blevet 
sort/hvid, nogen er helte, og nogen er skurke. 
Så er vi simpelthen nødt til at stå sammen og hver for vores udgangspunkt, hver for vores hverdag 
hvad enten vi nogen gange har forskellige syn på helt, hvordan tingene ser ud, at vi så hver især bidra-
ger til at løfte eleverne og løfte vores del af opgaven og sikre en bedre skoledag for dem. 
Som minister – så vågner jeg ikke op hver dag og tænker den der folkeskolereform, den er bare helt 
fantastisk! 
Det er det mest fantastiske, der findes, den har løst alle problemer i den danske folkeskole, men jeg 
vågner altså heller ikke op tænker, at det hele bare er noget møg og at alting var bedre i gamle dage. 
Dengang hvor op imod hver sjette forlod folkeskolen uden – reelt set – at have basale kompetencer i 
læsning og regning. Dengang hvor jeg ved, at rigtig mange lærere ofte overvejede, om det var biologiti-
men eller matematiktimen, man nu var nødt til at ligge ned i baggrunden, fordi der enten skulle være tid 
til den svære samtale om mobning eller trivsel i klassen – eller fordi der var nødt til at være en dag til 
biologi i skoven. 
Den tid hvor der ikke var den ekstra tid til måske lige, at få noget af den understøttende undervisning til 
også at hænge bedre sammen. 
Jeg tror faktisk heller ikke, at der er nogen herinde, der mener, at alting var bedre i gamle dage. 
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Hvis I skal være ærlige, så tror jeg også godt, at I ved at - med eller uden folkeskolereformen - så får vi 
kun en stærk og en stolt dansk folkeskole, hvis vi alle sammen engagerer os positivt i det og gør det 
med fokus på, hvordan vi kan bidrage og gøre hverdagen bedre. 
Derfor kan jeg måske også godt blive sådan en lille smule bekymret, når I i jeres beretning skriver, at 
det nærmest er umuligt, at leve op til reformens krav i forhold til nye fælles mål, tilrettelæggelse af en 
anderledes dag og mere praksis nær undervisning – hvor der er – et citat igen ”et udtalt misforhold mel-
lem politikernes ambition og lærernes muligheder”. 
Jeg kan godt blive sådan lidt bekymret, når linjerne bliver trukket så hårdt op, at man næsten – som 
forældre – skal være bange for at sende sit barn i den danske folkeskole, fordi alting jo åbenlyst er ufor-
svarligt og slet ikke hænger sammen. 
Jeg siger ikke, at man bare skal tage ja-hatten på og sige, der ikke er udfordringer, men jeg tror, vi har en 
enorm stor fælles udfordring i at tale vores fælles folkeskole op. 
Genskabe respekten eller som der blev sagt i et tidligere indlæg – hold fast i den tillid, der skal være til, 
at skolen og I - som lærere - er de bedste til at klæde vores elever og vores børn fagligt på, og styrke 
dem og giv dem de bedste faglige muligheder for resten af livet. 
Derfor håber jeg også på, at vi kan få en noget mere nuanceret debat også en mere nuanceret debat, 
hvor vi anerkender, at der er lokale forskelle landet over. 
At der er behov for lokale løsninger mange steder, for at få folkeskolereformen til at fungere. 
 
At ”one size fits all” - hvor man lokalt fralægger sig ansvaret og siger – at det enten er skoleforvaltnin-
gens skyld eller politikerne på Christiansborgs skyld. 
Måske – i sidste ende – bare kører til detailplanlægning og bestemt ikke den mulighed for, at man også 
lokalt, netop kan tage ansvaret for at sikre en stærk folkeskole lokalt. 
Så må jeg også godt sige, at så bliver jeg rigtig trist, når jeg fortsat – både fra elever og elevorganisatio-
ner – hører historier om, at der er lærere, der møder op til undervisningen i klassen og siger; at de ikke 
har forberedt sig, fordi det er folkeskolereformens skyld! 
Lad nu være, at tage eleverne som gidsler! 
Hvis I er utilfredse med det, som vi politikere har besluttet, så kom til os – både lokalt og på Christi-
ansborg. 
 
Det er jo egentlig lidt ærgerligt, at I sidder og griner fordi, hvordan i alverden skal vi genskabe respek-
ten for den danske folkeskole, hvis I stadigvæk synes, det er o.k., at der er lærere, der møder op i klas-
sen og siger, at grunden til at de ikke er velforberedte, det er folkeskolereformens skyld. 
Det holder da ikke. 
De problemer der er, må man jo tage politiske i stedet for at gøre eleverne til gidsler i fremtidens folke-
skole og den udvikling, så om vi vil det eller ej er nødt til at påtage os sammen. 
Jeg synes faktisk ikke, det klæder jeres faggruppe professionalisme, jeres faglige stolthed og det jeg ved 
knytter sig til alle de lærere, jeg kender. Hvis man gør eleverne til gidsler i den udviklingsrejse, som fol-
keskolen skal på. 
Jeg har som minister større, og jeg har også store forventninger til jer, for jeg ved, at I er, og jeg ved, at 
I skal være både stærke fagligt og personlige rollemodeller for vores elever og for vores børn og unge i 
samfundet. 
Det er en rolle, der forpligter, men hvis der er nogen, der kan påtage sig den, så er det jer. Det er det, I 
er uddannet til, det er det, I kan. Det er det, I har gjort, da jeg gik i folkeskolen i 80’erne, det er det, I 
har gjort, da I sikkert selv gik i folkeskolen, og det er det, I stort set skal gøre fremover. 
Så mit håb det er, at I vil ligge konflikthandskerne lidt mere til side, hvor vi så i fællesskab kan prøve at 
finde nogle løsninger. 
Mit nødbord står til rådighed, mine ører, mit sind er åbent – både for den dialog der er behov for – 
også den frustration, jeg ved, der er. Glæde der måske også er nogle steder, lidt undertrykt – ideer, øn-
sker og vilje. 
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Jeg kan også sige meget klart og tydeligt, at hvor man jo har en tendens til at sige, at hvis der sker en 
stor fusion nogen steder i samfundet, så ved man, at det har en indkøringstid, før det er på plads. 
Der synes jeg egentlig ikke, at det er rimeligt, at man har haft en forventning om, at folkeskolereformen 
var på plads fra første dag. 
Man kan sige, at når I er blevet mødt med den opfattelse, så er det jo fordi, vi forventer mere af folke-
skolen, nemlig rammen for uddannelse af vores børn og unge end, vi måske gør til mange andre. 
Derfor har I jo også oplevet – mange af jeres medlemmer har oplevet, at I har skullet stå klar ved start-
linjen fra første dag, hvor eleverne mødte i skole. 
Med alle de forventninger vi – både som politikere, I, medier og mange andre – har været med til at 
give til, at nu blev det hele bedre og anderledes fra den første dag. 
Der tror jeg, vi er nødt til at sige, at en reform der er så stor, bliver ikke til fra den første dag. 
Det tager tid at implementere, og det kan skabe frustrationer undervejs derhen. 
Derfor er man også nødt til, at være klar og kommunikerende – både som leder – i forhold til forældre, 
i forhold til elever og inddragende i forhold til lærerne. 
Sådan at vi netop kommer skridt for skridt i den rigtige retning i forhold til at få en stærkere og en stol-
tere folkeskole. 
Noget mange af jer I har sådan nærmest – learning by doing – og skulle få reformen til at fungere ude 
lokalt. 
Jeg ved, at I har påtaget jer opgaven, det har jeg meget meget stor respekt for, men der er også behov 
for, at vi i fællesskab får reformen til at fungere endnu bedre de steder, hvor den ikke fungerer i dag. 
Herlev er ikke det samme som Hirtshals, derfor skal det heller ikke være den samme løsning, der skal 
findes i de to kommuner. 
Jeg tror ikke det er nok, man valfarter til Singapore og Ontario og alle mulige andre steder, som så 
mange, som Anders nævnte i sin beretning, jeg tror, det er vigtigt, at man også valfarter til både Aaben-
raa og Assens og Albertslund og finder ud af, hvad fungerer på vores lokale folkeskoler? 
De steder hvor de ligger i Danmark. 
At man også har mod til at sige lokalt; jamen her vælger vi en anden model end, man måske har gjort i 
naboskolen. 
Vi skal have næsen tilbage på sporet og nej Anders – jeg forventer ikke, at I stiller jer op i et eller andet 
jubelkor, men jeg håber, at I i stedet for kun at kigge på de halvtomme glas også vil være med til at kig-
ge på, at hvis vi nu aftaler, at det er halvtomt, hvordan vi så får det fyldt helt op. 
Så kan det da godt være, at man kan blive kaldt progressiv og fremadrettet, hvis man også vil være med 
til at fylde den sidste halvdel af glasset op. 
Jeg ved også, at der er nogen af jer, der sidder derude og siger; nå, politikerne de taler om, at reformen 
er sådan set har skabt mere frihed og plads til, at man kan råde og træffe beslutninger lokalt. 
Nåh, så tænker I; nå jo, men det er jo fint nok, at de har gjort det på Christiansborg, hvis kommunerne 
så har påfyldt en masse lokale regler i vores kommune, som gør, at der stadigvæk ikke er blevet færre 
regler og procedure krav, men nærmest ikke er sket nogen reel regelændring. 
Det tror jeg sådan set er en opgave for det fællesskabet kommer til at skulle diskutere. 
Men løbeskoene skal kridtes til Tempo, Tempo som deres formands løbeklub jo så passende hedder – 
ikke for vores skyld, men fordi vi skylder vores børn og unge og eleverne i folkeskolen det. 
Jeg har været rundt i landet, og jeg skal nok komme rundt til mange flere af jer og nej – jeg har forstået 
budskabet om, at der altid er fejet og pænt, når ministeren kommer ud, derfor har jeg også sagt, at jeg 
kommer også gerne ud og hører de ting, der ikke fungerer. 
Ligegyldigt, hvor jeg har været henne, så har jeg mødt engagerede mennesker lærere, som arbejder ben-
hårdt for, at børnene lærer mere. 
De er glade for at gå i skole, men også lærere som ikke er blege for at indrømme, at de har et krævende 
arbejde. 
Ja, vi stiller høje krav til vores børns uddannelse og dannelsen – både som politikere og som forældre, 
skoleledere og mest af alt så tror jeg, I stiller høje krav til jer selv, som lærere. 
Jeg har mødt lærere, som ser og udnytter de rammer, som folkeskolereformen giver. 
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Jeg har mødt lærere, som synes, at folkeskolereformen er det værste, de har oplevet i deres tid, som 
lærere. 
I Gladsaxe mødte jeg Lasse og Malthe, som var kommet på sådan et nyt udskolingshold, man havde 
lavet i Gladsaxe kommune, hvor man – i erkendelse af at nogle børn måske lærer på andre måder – 
havde ladet dem blive introduceret til syv erhvervsretninger, sådan at de kunne få en bedre fornemmel-
se for – også at man sådan set – alle sammen er gode til noget. 
Lasse og Malthe de lyste af stolthed, da de fortalte omkring denne her bane, de havde bygget ved hjælp 
af både snedker- og tømrerkundskaber og det, at havde været elektriker på erhvervsskolen og havde 
lavet en forhindringsbane, hvor de – ved hjælp af programmering – nu kunne få en robot til at trække 
en kugle fra den ene ende til den anden ende. 
Lasse og Malthe sagde selv – da jeg spurgte dem – at de nok var det, man ville kalde skoletrætte drenge, 
der ikke syntes, at det der med at gå i skole var særlig interessant. 
Hvem mødte jeg derude? 
Jeg mødte to stolte elever, hvor skoletræthed blev afløst af læringslyst. Det er jeres medlemmer, der er 
med til at gøre det. 
Eller Kirsebærhavens skole i Valby – hvor skolen havde fokuseret på den understøttende undervisning, 
men til gengæld en leder, der så også var opmærksom på, at der var nogen andre ting, der så ikke var 
kommet helt på plads endnu. 
F.eks. bevægelse – der meget klart og tydelig5t havde aftalt det med både lærerne og kommunikeret det 
til forældrene.  
Eller distriktsskolen i Toftlund hvor man ikke har en diskussion om de her lektiecafeer, der ligger sidst 
på eftermiddagen, fordi faglig fordybelse var integreret i skemaet og lå som de sidste minutter af under-
visningen. 
Jeg tror, det er vigtigt, at man husker på – at skal man spise en elefant, så skal man nok ikke sluge den i 
en mundfuld. Så skal man nok tage den bid for bid. 
Det skal man nok også gøre med skolereformen. En bid ad gangen. Hvor man hellere må arbejde or-
dentligt med at få nogen elementer på plads og så i samklang med forældre, lærere, elever sige – at nu er 
der måske noget, der venter et halvt års længere tid, inden vi har fået det endeligt på plads også. 
Det tror jeg er et vigtigt budskab – også i forhold til – ikke bygge bro, men de forventninger, vi alle 
sammen har til, hvad I skal kunne levere som lærere og som folkeskole og så den virkelighed, I står i. 
Jeg er optaget af, at vi får en folkeskole og en folkeskolereform, der kommer til at fungere. 
Jeg er også opmærksom på, at reformen har nogle børnesygdomme. Derfor er mit budskab og mit til-
bud til jer i dag også, at hvis I arbejder det bedste, I kan med at få reformen til at virke ude lokalt og - 
håber jeg – deler de samme visioner, som vi gør politisk om, at vi får en stærkere folkeskole, hvor ele-
verne lærer mere og trives bedre, så vil jeg også – som minister – være lyttende overfor de reelle pro-
blemer I mener, der måtte være med den overordnede ramme. 
Et af de steder, hvor man må sige, at der er problemer, det er omkring inklusionen. 
Jeg er meget enig med det, du sagde Anders i din beretning på det punkt. 
Målet med at inkludere flere børn i sig selv er et rigtigt mål, fordi det handler – grundlæggende – om at 
invitere flere indenfor i det store fællesskab, men det skal ske med udgangspunkt i det enkelte barn. 
Nogen steder – der må man bare sige, at inklusionen er gået for hurtigt, men at det i højere grad er ble-
vet et spørgsmål om, at nå et vist procenttal end det er sket under hensyntagen til, hvad det enkelte 
barn har behov for. 
Det er simpelthen ikke i orden. 
Derfor har regeringen og jeg også valgt at iværksætte et serviceeftersyn af hele inklusionensområdet 
Både når vi finder ud af – hvad er det reelle omfang – fordi vi er nødt til, at kende omfanget for også at 
kunne løse de problemer, der er. 
Men også for at sikre en forbedret indsats, for de elever som sådan set ville få bedre muligheder – også 
fremover i livet – ved at være en del af det store fællesskab. 
I Aabenraa kommune har man været meget opmærksom på, at hvis inklusionen skal fungere, så er man 
også nødt til at lade ressourcerne følge med barnet ud på den enkelte folkeskole. 
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At man ude lokalt både har den viden, man kan have behov for, men også har den økonomi, der skal til 
for, at man kan lave de understøttende elementer. 
Det betyder også, at man har mulighed for – ude på den lokale skole – at træffe beslutninger om, at i 
nogle timer skal man måske have mindre fællesskaber og ikke bare sige, at det store fællesskab altid er 
det rigtige.  
Der er en fuldstændig synlighed om, hvilken økonomi knytter dig til opgaven og få inklusionen til at 
lykkes. 
Jeg siger ikke nødvendigvis, at Aabenraa er den eneste måde, at gøre tingene på, jeg kan bare konstate-
re, at de har lykkedes med inklusionen på en anden måde end nogen af de kommuner, der i dag kæm-
per med den  
Derfor vil jeg også inddrage Danmarks Lærerforeningen tæt i det inklusionseftersyn, som vi skal lave. 
Jeg har også noteret mig, at I er kommet med et forslag om, at man starter med at lave et eftersyn ude 
på den enkelte skole, det synes jeg er en god ide. 
Fordi der er ingen tvivl om, at det er en konkret problemstilling, hvor vi også er nødt til at finde ud af – 
hvad er det, der reelt set ikke fungerer, hvad er det, der fungerer for også at kunne komme videre? 
I beretningen skriver I, at uddannelse er blevet et redskab til at skabe vækst og beskæftigelse, frem for 
at uddanne og danne til livs muligheder aktivt i medborgerskabet. 
Jeg må sige, at jeg synes, det er en ekstrem kunstig skelnen at sætte op mellem vækst og beskæftigelse 
og livs muligheder og medborgerskab. 
I mit univers kommer vækst og beskæftigelse af, at vi har dygtige – fagligt dygtige, livsduelige og kom-
petente medborgere, der tager et aktivt ansvar på vores samfund – ikke som vi hørte fra nogle historier 
i Kina har medarbejdere, der nok konstateret, at der er en fejl, men lader samlebåndet køre videre, for 
det stod ikke i deres jobbeskrivelse, at man skulle stoppe. 
Fagligheden er alfa omega, men det er det så sandelig også, at børnene kan arbejde sammen og være 
nysgerrige eller koncentrere, når der er brug for det. 
At tænke nyt og innovativt og gøre dem i stand til at forfølge deres ideer og drømme. 
Det er jo en del af det at uddanne og danne, men vi er i international konkurrence – både med vores 
naboer og med de lande, der ligger ovre på den anden side af jorden. 
Hvis vi skal være med i toppen, så er vi jo også nødt til at have et fokus på, at man også kan have et job 
eller en uddannelse efter, at man har gået i grundskolen. 
Tænk engang – om vi om 50 år kan have et ligeså stærkt og solidt velfærdssamfund, som vi har i Dan-
mark i dag, hvor vi – til den tid – ældre mennesker bliver taget godt om af dem, der i dag er unge og på 
vej til at blive stærke og livsduelige. 
Tak for invitationen til at tale på jeres kongres! 
Jeg forventer ikke, at alt er faldet i alles smag, bestemt ikke, men jeg foretrækker faktisk en ærlig dialog 
frem for tom tale. 
Jeg kan også sige meget klart og tydeligt – jeg respekterer jer enormt meget, som de rollemodeller I er 
for vores børn og unge, men jeg har også enormt store forventninger til jer. 
Og nej – de forventninger går hverken på ros eller klapsalver – måske klapsalver, fordi jeg nu forlader 
talerstolen, men jeg glæder mig oprigtigt til samarbejdet, fordi jeg er sikker på, at vi i fællesskab kan gøre 
en god dansk folkeskole endnu stærkere og endnu stoltere. 
Jeg vil gerne ønske jer en god kongres og et godt samarbejde og god arbejdslyst derude! 
 
 
Anders Bondo Christensen: Ellen jeg tror ikke kun på klapsalver, fordi du forlod talerstolen. Jeg tror 
faktisk, du får klapsalver, fordi du signalerer – det har du gjort fra første færd af – en vilje til en ordent-
lig dialog og til et reelt samarbejde, hvor vi også – som du siger her – kan sige de vanskelige ting til hin-
anden. 
Det tror jeg er rigtig værdifuldt. 
Jeg skal kommentere nogen ganske få ting, du starter med at fortælle om de rollemodeller og det for-
pligter. 
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Det er helt rigtigt. 
Derfor er det også, at det betyder så meget for os, at vi kan leve op til den rollemodel, vi er. 
Nu har du ikke været på kongres før, men jeg har før citeret Jørgen Husted, som var med til at hjælpe 
os med at lave vores proportions ideal. 
Jørgen Husted sagde – for mange lærere - at det at lykkes som lærer er en vigtig del af at lykkes som 
menneske. 
Så meget betyder arbejdet for rigtig rigtig mange lærere. Derfor er det også, at vi bliver nødt til at lægge 
kræfter i at sikre, at lærerne kan lykkes med deres opgave. 
Vi hørte jo selv også Pasi Sahlberg ved at sige; man kan ikke bare sige, man skal have mere for mindre. 
Altså de der ting - det er ikke godt nok, vi bliver nødt til at have nogen, der kan gå ind reelt og forholde 
sig til lærernes muligheder. 
Så er jeg helt enig i, vi skal ikke tage eleverne som gidsler. Det vil jeg gerne give dig mit håndslag på, at 
det vil vi på ingen måde gøre. 
Jeg ved ikke, om du har fået set” Folkeskolen forfra”. 
Vivian Eriksen står på et tidspunkt, hun får ikke afleveret de stile tilbage til eleverne, fordi hun har ikke 
mulighed for det, ledelsen erkender at det …. 
Hvordan skal Vivian gå ind til eleverne anden måned og fortælle – nej, jeg har ikke jeres stile med! 
Der bliver hun da også nødt til at kunne sige; jeg er godt nok ked af det, men jeg har simpelthen ikke 
haft den nødvendige tid til rådighed! 
Jeg synes også, man bliver nødt til at kigge lidt på lærernes synspunkter, hvordan skal hun tackle sådan 
en konkret situation? 
Vi kigger fremad, det håber jeg også, det er det, jeg slutter min beretning af med, men vi bliver også 
nødt til – helt nøgternt – at fortælle de udfordringer, der er. 
Jeg siger i min mundtlige beretning, at de lærere der har 28, 29, 30 lektioner eller mere, de har en 4-5 
timer til at forberede sig, de kan ikke leve op til de forventninger, der er. 
Det mener jeg fuldstændig, og det er derfor, vi bliver nødt til at have den diskussion, det åbner du også 
op for, at vi kan prøve at kigge på, hvad er det for nogle rammer og diskutere, det er jeg rigtig glad for. 
Jeg er også helt tilfreds med, at du ikke bare stryger os med hårene her, men det jeg er allermest glad 
for, det er, at du siger, at du er parat til den åbne dialog, det kan jeg garantere dig for, at det er vi også 
parate til. 
Tak for din tale! 
 
12.25 
Helle Hjorth Bentz: Så vil jeg gerne give ordet til formanden for Personaleudvalget KL Michael Ziegler 
vær så god: Michael Ziegler: Jamen tak for det. 
Jeg tror, jeg vil starte ud med at sige til dig Anders; tak for en præcis tale, man kan vel godt bruge det 
ord, det er jo en af de gode ting ved dig, at når du har talt, så står det altid krystal klart, hvad du mener. 
Til alle jer andre, vil jeg godt sige tak for invitationen til at komme her i dag. 
Jeg skal hilse mange gange fra Martin Dam, som jo desværre ikke kunne være her, men som hilser man-
ge gange. 
Jeg ved, at vi har en ambition til fælles, det er, at vi alle vil arbejde for at skabe den bedste folkeskole. 
Folkeskolen er en af de aller vigtigste samfundsbærende institutioner, vi har i Danmark. 
Den skaber det fællesskab, som er nødvendigt for os alle, som enkeltpersoner og som samfund. 
Det er den folkeskole, som jeg vil tale om i dag. 
En folkeskole, som er på vej ind i en ny tid, hvor vi har brug for hinanden. En folkeskole, hvor fremti-
dens kompetencer hver dag er i spil og er til diskussion. 
Vi har lige fået en reform, i august tog vi hul på det andet år. 
Jeg tror, det er vigtigt ikke at glemme, hvorfor vi fik reformen, vores børn og unge blev ikke dygtige 
nok. Nogen mente, at fagligheden haltede, andre satte spørgsmålstegn ved, om både den personlige og 
den digitale dannelse fik plads nok i skolen. 
Reformen giver rammer for at arbejde med det hele. 
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Der er selvfølgelig udfordringer, når noget nyt skal gennemføres, men status er, at der er meget, der går 
godt. Alle I lærere, jeres skoleledere og forvaltninger gør en kæmpe indsats. Arbejder hårdt og målrettet 
for at leve op til intentionerne med reformen. 
Jeg vil gerne på KL’s og på alle kommunalbestyrelsers vegne kvittere for og anerkende den store ind-
sats, som I gør hver dag. 
I er – sammen med pædagogerne – helt afgørende for, at vi får skabt en aktiv og varieret skoledag, hvor 
alle børn og unge bliver udfordret og har mulighed for at blive så dygtige, som de kan, og hvor de tri-
ves. Hvor alle elever bliver ved med at være glade for at gå i skole, også når de når til 8. eller 9. klasse. 
Når det er sagt, så anerkender jeg – til fulde – at der er udfordringer. Ikke alle skoler er nået lige langt 
med at håndtere reformen, men alle bevæger sig i den rigtige retning. 
Reformen stiller store krav til jer og til jeres ledelser, men ingen kan forvente, at vi er i mål allerede. 
Ingen kan forvente, at alt er på plads og at alle udfordringer er håndteret, men vi er på vej, og vi er på 
rette vej. 
Jeg er rigtig glad for, at vi ved overenskomstforhandlingerne lykkedes os at finde et forhandlingsresultat 
i fællesskab. Vi må konstatere, at vi ved forhandlingernes start stod meget langt fra hinanden, vi var 
igennem en lang og svær forhandlingsproces, hvor begge parter måtte strække sig for, at vi kunne 
komme i mål. 
Det endte med et godt resultat, som KL bakker fuldt og helt op om, det har jeg lyst til at gentage, som 
KL bakker fuldt og helt op om. 
 
Det er et resultat, som peger fremad, hvor vi er enige om at fremme dialog og samarbejde – både cen-
tralt og lokalt. Dialog og samarbejde er nemlig det, der skal til. 
Vi skal ikke bekrige hinanden med juridiske spidsfindigheder, der ligger hindringer i veje for, at vi i fæl-
lesskab kan komme videre, sådan som vi talte om ved forhandlingerne. 
En juridisk sag er der ikke nogen, der har gavn af. 
I KL er det vores mål, at den nye folkeskole skal lykkes og være en skole for alle børn. 
Elevernes læring skal understøttes – ikke kun gennem jer dygtige lærere og jeres undervisning, men 
også igennem en mere varieret skoledag med mere bevægelse og med mere motion. 
Med mulighed for at møde hverdagen udenfor skolen gennem den åbne skole og ved, at der er tid til 
faglig fordybelse. 
Det vil tage tid at skabe den forandring. 
Det er nødvendigt, at vi kommunalpolitikere går forrest og driver processen fremad. 
Det centrale for mig er, at vi er på vej, at vi hele tiden bevæger os fremad, at vi har en plan for, at igang-
sætte og følge op på de forskellige elementer i reformen. 
Vi politikere og vores forvaltninger skal være helt tæt på folkeskolen. 
Vi skal tage ansvar for at sætte mål for udviklingen og følge op på resultaterne. 
Når vi følger udviklingen og resultaterne tæt, ja så har vi bedre mulighed for, at møde de udfordringer, 
der er, det gælder både politisk, det gælder i forvaltningerne og det gælder i skoleledelserne. 
Vi har bedre mulighed for at justere efterhånden, som vi bliver klogere på, hvad der virker bedst i hver-
dagen ude på de enkelte skoler. 
Se I skriver i jeres beretning, at I har som indsatsområde at få politikere til at tage ansvar for, at skoler-
ne og institutionerne kan lykkes med reformen. 
Det kan jeg sådan set godt forstå, I har som sigte, det er jo netop det, der er vores opgave i kommunal-
bestyrelserne. 
Vi skal tage ansvaret for implementering af reformen, og det gør vi. Lige så vel som vi tager ansvaret 
for de andre store velfærdsområder, som ligger kommunerne. 
Inklusion er et emne, der har fyldt meget i debatten om folkeskolen, ministeren har jo meldt ud, at der 
skal foretages et inklusions eftersyn. 
Hvad ministeren præcist ligger i det – står endnu ikke helt klart, men i KL ønsker vi et tæt samarbejde 
omkring det. 
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Det er vigtigt, at eftersynet bliver fremadrettet, målet må være, at vi skaber en skole for alle, en skole 
der ikke ekskluderer. 
Det er i fuld gang ude på skolerne. Jeg ved, at det er en stor udfordring, men den danske folkeskole har 
altid været kendetegnet ved fællesskab og mangfoldighed. 
Vi har alle et ansvar for, at det stadig er folkeskolens adelsmærke, at den er den gode skole for alle børn 
– uanset deres baggrund. 
Jeg vil også godt sige noget om økonomien og styringen på skoleområdet. 
Skolernes budgetter er vokset, men vi ser ind i en fremtid, hvor der ikke vil være flere penge, men 
tværtimod færre penge. 
Regeringen har – som bekendt – besluttet et omprioriterings bidrag. 
Der har jeg altså lyst til at sige til dig Anders, at når der sådan kommer sådan et omprioriteringsbidrag, 
så er det jo ikke sådan et resultat af, at KL’s forhandlere møder op i Finansministeriet og siger; Kære 
Claus Hjort – vi savner sådan noget at rive i, så vi ikke opfinde et omprioriteringsbidrag! 
KL kæmper hvert eneste år – med næb og klør – for at sikre de bedst mulige rammer at drive kommu-
ne i. Præcis på samme måde, som Danmarks Lærerforening jo kæmper – med næb og klør – for at sikre 
de bedst mulige rammer for skolelærerne. 
Så kan der være lidt forskel på, hvordan vi kæmper med næb og klør, men vi kæmper altså også en 
kamp for at sikre de bedst mulige rammer for kommunerne. 
Et omprioriteringsbidrag, det er i hvert fald annonceret, og det betyder at kommunerne skal effektivise-
re og finde yderligere besparelser. 
Det kommer givet også til at kunne mærkes på folkeskolen, det vil næppe være sådan, at nogle områder 
helt går fri. Sådan er det. 
Vi må til stadighed se på om, vi bruger pengene bedst muligt, det gælder skoleområdet, og det gælder 
alle andre områder. 
Det er nu engang et kommunalpolitisk ansvar at prioritere indenfor de rammer, som regeringen sætter. 
Se der har jo været blæst om folkeskolen i forbindelse med dette års skolestart. Især de længere skole-
dage har optaget politikere og medier. Nogen mener, at eleverne får for sent fri, og at der ikke er balan-
ce mellem skole og fritidsliv. 
I KL oplever vi helt klart, at kommunerne og skolerne er opmærksomme på den balance og følger lo-
ven, når de tilrettelægger skoledagen. 
Vi oplever, at fleksibiliteten er helt nødvendig i den praktiske virkelighed, for det er ikke nemt, at få det 
hele til at gå op. 
Fleksibilitet er nødvendig, når vi skal skabe en mere varieret, sjovere og spændende skoledag, hvor ele-
verne bevæger sig mere, og skolen åbner sig mere mod det omgivende samfund. 
Vi håber meget, at der nu bliver skabt ro omkring reformen, så vi i kommunerne – det vil sige politike-
re, ledelser, lærere og pædagoger kan få lov til at fokusere på indholdet. 
Det er meget meget afgørende, at vi i kommunerne fortsat har fleksibilitet til at implementere reformen 
og de mange nye elementer, sådan som det nu engang giver bedst mening ude lokalt. 
Hvis Folketinget vil bestemme helt ned i detaljen, hvad der skal foregå – f.eks. når I underviser og er på 
skolen – så er jeres mulighed for at være med til at skabe den nye skole begrænset. 
I KL ønsker vi, at I sammen med jeres skoleledelser skal spille en afgørende rolle i udviklingen af sko-
len. 
Det er ikke skrivebordsarbejde og stive manualer, der giver børn og unge lyst til at lære og til at dygtig-
gøre sig. Lysten til at lære og dygtiggøre sig kommer i et møde mellem jer og jeres elever og i et samar-
bejde mellem jer pædagogerne og jeres ledelser. 
Det sker ude på de enkelte skoler. 
Vi har en opgave i sammen, at få reformen til at lykkes, det kræver råderum og fleksibilitet, og det kræ-
ver, at vi er hinandens medspillere og ikke modspillere. 
Det som skolen har brug for nu er, opbakning, arbejdsro og tillid. 
Der er brug for opbakning og tillid til den store opgave, den enkelte lærer løfter hver eneste dag. Både 
til at udvikle børnenes faglige niveau, og til at gøre dem til gode samfundsborgere. 



 27 

Folkeskolen og lærerne skal have den anerkendelse, som de fortjener, det er et fælles ansvar for os alle. 
Der er meget at være stolt af, det er vigtigt, at vi alle sender det budskab, på det fælles grundlag vil vi i 
KL gerne samarbejde med jer om folkeskolen, også når det er svært. 
Det ønskes håber jeg, at I deler for dialog og samarbejde mellem alle skolens parter, det er det, som 
vores fælles folkeskole har allerbedst af. 
Tak for ordet! 
Rigtig god kongres til jer alle sammen! 
 
12.40 
Anders Bondo Christensen: Jeg vil starte med at sige tak for rosen Michael. 
Du siger, at jeg udtaler mig klart og tydeligt. 
Jeg har sådan lyst til – måske – at sige, jeg syntes ikke helt, du var så klar. 
Hvad er opbakning til lærerne, hvad ligger der i det? 
Jeg vil igen bruge Vivian fra Sofiendal Skole, det går fremad og alle de her fine positive ord. 
Altså Vivian har flere undervisningstider i år, end hun havde sidste år. 
Der er en artikel i Folkeskolen i dag, hvor hun beskriver – hvad er det for en virkelighed, hun oplever 
nu? Det er ikke en bedre virkelighed end sidste år. Hvis du nu fortæller – jamen Aalborg Kommune 
skal spare, fordi der er kommet det her, så tror jeg altså Vivian har svært ved at se; hvad er det for en 
opbakning, vi taler om? 
Derfor tror jeg, vi bliver simpelthen nødt til at komme væk fra, at vi taler i overskrifter, men begynder 
at tale konkret – hvordan kan vi sikre, at den lærer som vi er enige om at rose og så virkelig gøre alt, 
hvad vi kan. 
Jeg vil også godt sige til dig – jeg nikker bestemt også genkendende til de positive historie fra lærernes 
daglige møde med eleverne, jeg er gift med en af de lærere. Det er det, vi lever af, som lærere. 
Det er jo når vi står i klasserummet sammen med lærerne, det ændrer ikke ved, at vi bliver nødt til også 
at tage ansvar for at både skoleledere og lærere også kan løfte opgaven. 
Nu kommer der et omprioriteringsbidrag, der betyder endnu færre ressourcer til folkeskolen, siger du 
Michael. 
Et af jeres svar kunne jo være – jamen så har vi ikke råd til den lange skoledag, den ligger beslag på 
rigtig mange ressourcer. Vi ved sådan set, at det er mere kvaliteten end kvantiteten, der er afgørende. Vi 
bliver nødt til også at kunne tage de vanskelige samtaler, hvis vi skal tage det, som vi rigtig gerne vil gå 
ind i og finde løsninger på det, vi står overfor. 
Skolen præsterede for dårligt, så noget skulle der ske! 
Jamen det var jo også begrundelsen for de to sidste reformer. 
Altså hele retorikken - som begrundede denne her reform, da hørte vi præcis det samme med de to 
andre reformer. 
De virkede åbenbart ikke, men nu siger vi – nu virker denne her! 
Det er også derfor, jeg i min beretning siger; vi bliver altså nødt til i langt højere grad at bygge på den 
viden, vi har i stedet for at bygge på, hvad vi synes, du går og mener. 
Det skal være vores bud ind i et samarbejde, at vi prøver det. Jeg har også skrevet til ministeren, at det 
kvalitetsudvalg, hvor både KL og Danmarks Lærerforening sidder i, håber jeg på, at vi kan komme der-
ned, hvor vi begynder at tage fat i – hvad er det faktisk, vi ved, der skal til, for at vi får de dygtige elever. 
Med det udgangspunkt vil vi rigtig gerne samarbejde. 
Tak for dine ord Michael! 
 
Helle Hjorth Bentz: Nu skal du ikke så langt af sted Anders, fordi nu vi nået til formiddagens sidste 
punkt, inden vi suspenderer kongressen, det er formanden, der indleder, vær så god: 
 
12.44 
Anders Bondo Christensen: Ja, der er rigtig mange spændende ting ved at være formand i Danmarks 
Lærerforening og sjove ting og gode ting. 
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Noget af det bedste, det er, når jeg får lov til at uddele Stinus-prisen. 
Vi har en pris i Danmarks Lærerforening – til gæsterne vil jeg fortælle, at når den hedder Stinus, så er 
det fordi, vi havde en formand for Danmarks Lærerforening, der hed Stinus Nielsen. 
Vi indstiftede en pris i Stinus navn, fordi Stinus var en legende i Danmarks Lærerforening. 
Vi skal finde nogen, der skal have denne her pris, det kan være en gruppe, det kan være en person, det 
skal være et eller andet, som har bidraget positivt til skolens udvikling. 
Vi har haft en kommune, der fik Stinus-prisen, vi har haft en elevorganisation, som vi gav prisen til, vi 
har en skole fra Esbjerg, som gjorde noget helt ekstraordinært i forhold til de tosprogede elever. 
I år er valget faldet på en lærer. 
En lærer, som gennem rigtig rigtig mange år - med et fantastisk engagement - har gjort en hel ekstraor-
dinær indsats i folkeskolen. 
En lærer, der i mere end en menneskealder har stået ude i klasselokalet og lavet den undervisning, mini-
steren talte om, som får børnene til at blive begejstrede, får eleverne til at gå ud i verden med en tro på 
– jeg har også et liv, jeg skal ud og udfordre. 
I december 2013 vandt denne lærer sammen med sine elever DM i Skolerap. I den forbindelse udtrykte 
læreren; det har været et sjovt og anderledes undervisningsforløb, hvor det gode samarbejde, de sprog-
lige evner og musikaliteten har været i spil. Alle har bidraget, og så har vi fået diskuteret sammenhold 
og fællesskab på en ny måde, som får betydning for klassen. 
Rap’en blev så god, at den vandt. 
Det er børnene selvfølgelig ellevilde over. Tænk at Clemens kommer på skolen og giver koncert sam-
men med børnene, det bliver bare så godt! 
Jeg har – ganske alvorligt – den pågældende lærer mistænkt for, at han ikke havde opstillet individuelle 
læringsmål for den undervisning. 
 
Jeg tror også, at det var noget andet, der var vigtigt, det var nemlig det, at se børnene vokse og se bør-
nene blive begejstret. 
Se nu får man ikke denne fine Stinus-pris, fordi man har vundet en konkurrence med sine elever, det er 
ikke nok. 
Jeg tror, nogen af jer godt ved, hvem det er, der er prismodtageren, fordi det her også er blevet omtalt i 
folkeskolen. Vores prismodtager, det er Erik Schmidt. 
 
Jeg havde den oplevelse, at være til afskedsreception da Erik stoppede med sit lærerarbejde i Odense 
kommune, Agedrup skole for godt et år siden. 
Jeg kom sådan ind ad en sidedør og arrangementet var i fuld gang, da jeg kom ind i lokalet, så var det 
sognepræsten, der var i gang med at tale. 
Hun fortalte om, hvilken betydning Erik havde haft for kirkebladet, det var sådan alle mulige – de skul-
le have hjælp til at lave kirkeblad, fordi det var da helt fantastisk det kirkeblad Agedrup havde fået der. 
Nå, jeg tænkte, det var da imponerende har Erik også tid til at lave kirkeblad? 
Den næste der kom på talerstolen, jeg tror, det var brugsuddeleren, han fortalte, hvordan Erik havde 
fået skolen engageret i samfundet, og hvordan han havde fået samfundet engageret i skolen. 
Jeg tænkte; hold op mand! 
Så var det vist postmesteren, der kom! 
Hele byen stod og fortalte om, hvilken enorm indsats Erik havde lavet for at Agedrup skole og Age-
drup samfund blev en dynamisk enhed. 
Jeg var vildt imponeret. 
Når jeg var vildt imponeret, så var det, fordi jeg tænkte; hvornår pokker har den mand lavet det? 
Jeg kendte ikke Eriks meritter i Agedrup og på skolen, næh, jeg kendte jo Erik fra alle de ting, han hav-
de lavet for den danske folkeskole – jamen, det er jo helt vildt! 
For det første har du passet dit lærerarbejde, så oprettede du - som ung lærer – et forlag Fjoldager 
Der var du med til at udgive folkeskolens krebsegang befri læreren – allerede dengang var det på tape-
tet. 
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Så var du redaktør på lærerforeningens materiale forlag, så på et tidspunkt, da du syntes, det skulle være 
en mere kvalificeret debat omkring skole – ja, så oprettede du et blad, der hed Opinion 
Jeg blev interview til det, fordi jeg var blevet formand. 
Så laver du det alternativt Sorømøde så var du med til at lave tænketanken Sophia, det er så imponeren-
de alt, hvad du har fået sat i gang og hele tiden med det formål, at kvalificere debatten om hvordan gør 
vi den danske skole bedre? 
Du har lavet en helt enestående indsats for lærerprofessionen, du har konsekvent insisteret på det, som 
Tulas sagde, vi skulle – nemlig tage diskussionen, hvorfor holder vi skole? 
Du har inviteret alle ind i den diskussion. 
Du har fastholdt og udviklet en uddannelsestradition og ikke en læringstradition, som den tidligere mi-
nister skrev i en kronik i Politiken. 
Nej en uddannelsestradition i Danmark – der har du været et fyrtårn for rigtig mange. 
Så har du – som jeg nævner – gennem undervisningen kommet med helt konkrete eksempler på, hvor-
dan gør man det her. 
Det er ikke bare teoretisk snak i din mund, du har ikke bare siddet i et eller andet kontor og hældt en 
skidtspand udover alle dem, du er uenige med – nej, du har taget fantastisk mange initiativer for at vise, 
hvad skal vi gøre? Hvordan kan vi gøre det her? 
Lærerrollen - har du haft fokus på den gode undervisning. Jeg tror ikke, du vil bruge ordet ”self a…” 
 
Det tror jeg er for moderne til dig, men jeg tror – i virkeligheden – at du på mange måder har talt om 
”self a..” i den måde, jeg forstår det på. 
Så har du nægtet at acceptere, at det blev frataget lærerne, det var lærerne, der var garanten for den gode 
undervisning, derfor skulle lærens integritet bevares. 
Netop det du har gjort tingene i praksis, det får mig til at tænke på; hold da op, tænk hvis arkitekterne 
bag denne her reform havde konsulteret Erik Schmidt og spurgt; hvordan er det lige, man inddrager 
lokalsamfundet? Hvad er det lige, der skal til, for at få praktiske elementer ind i undervisningen? 
Jeg tror, vi kunne være kommet langt bedre af sted. 
Du har haft det motto, at vi må kræve pædagogikken som fag og profession respekteres af hensyn til 
folkeskolen. 
Du har altid stillet dig op for at forsvare lærerprofessionen, og det vil vi gerne sige dig – tusind, tusind 
tak for! 
Her på det sidste er du jo også blevet – nærmest – et symbol på at forsvare lærernes ytringsfrihed. 
Jeg tror, der er flere i Odense kommune, som ville ønske, at de kunne fortryde det forløb, der var igen-
nem. 
Der er kommet en ny arbejdsgiverprofil i kommunerne og i KL, derfor holder man jo fast i, at lederen 
skal lede og fordele arbejdet og give påtaler, når han synes, det er nødvendigt. 
Jeg har fortalt, hvad OSED kaldte den ledelsesstil, men lad nu det ligge. 
Jeg vil godt understrege Erik, du får ikke en Stinus-pris, fordi du har fået en advarsel. 
Du har fået en Stinus-pris, fordi du har gjort en indsats, som har betydet rigtig meget for mange andre 
lærere, som ser din indsats, som en måde at løfte deres egen indsats på. 
Det er fantastisk værdifuldt! 
Når jeg nu siger det, at I ikke får den på grund af en advarsel, så vil jeg bare sige, når I lige om lidt klap-
per af Erik, så må I godt klasse så højt, så klapsalverne kan høres helt til personalekontoret i Odense 
over til KL’s juridiske afdeling. 
Erik, det er mig en rigtig stor glæde, at kunne overrække dig denne her pris. 
Lige siden vi besluttede det var dig, der skulle have den, så har jeg gået og glædet mig til lige præcis det 
øjeblik, vil du komme herop og modtage prisen? 
 
Traditionen tro – så overlader vi mikrofonen til prismodtageren! 
 
12.50 
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Erik Schmidt: Jeg vil lige sige, at den hedder Agedrup skolen! 
Forlaget hedder ikke Fjoldager, det hedder Fjordager. 
Det er ikke dig selv, der har skrevet manuskriptet, vel Anders? 
Mange tak for Stinus-prisen, som jeg er meget glad for og meget beæret over at modtage. 
Ikke mindst når jeg tænker på, hvem der også kunne have fået den, jeg vil tænke på det her, når jeg skal 
i retten med mine tidligere arbejdsgivere, det kan jo godt stive en lidt af. 
Af en proaktiv journalist er jeg blevet spurgt, hvorfor jeg tror, jeg har fået prisen? 
Det vidste jeg jo ikke noget om, men jeg sagde, at jeg troede, jeg havde fået den, fordi jeg – for det før-
ste – har passet mit arbejde i folkeskolen gennem ufattelig mange år, for det andet taget ansvar for den 
ved, at engagere mig i undervisningen og ved at deltage i den offentlige debat om den. 
Altså offentlig kritiseret nogen af de mest tåbelige politiske og forvaltningsmæssige forandringer. 
Det har jeg gjort, fordi jeg har været ualmindelig glad for at arbejde i folkeskolen alle 37 år, og jeg har 
været fuldstændig loyal overfor selve folkeskolens ide. 
Ideen er jo, at det for det første ikke er en statsskole styret af staten, men af folkestyret. Dermed også af 
forældre og lærere. 
For det andet så er det en af folkeskolens fornemste opgaver, at forsøge at gøre os til et folk, der kan 
opføre sig skikkeligt og demokratisk at træffe kloge afgørelser. 
For nylig blev sangerinden Mø fra Odense interviewet af et musik blad, der hed GAFFA, som ville 
høre noget om hendes internationale succes, men Mø styrer ikke efter succes, hun styrer ikke efter ud-
vendige mål, så hun svarede; Fuck succes! 
Det handler om kunsten og kreativiteten, og at du gør det, du synes, der er fucking fedt! 
Jagter man succesen får man den ikke! 
Det er det samme, som hvis du render efter en fyr, så får du ham ikke. 
Bare gør dine ting – don’t worry – jeg fucking ved, det er sådan, det er! 
Jeg ved ikke, om det har nogen relevans for nogen af jer. 
Det er Frans Ørsted fra DPU og Mette Jepsen fra Underup skolen. 
Det må være lidt det samme, når professor Per Fibæk Laursen - udtrykker i forbindelse med en bogud-
givelse for nylig - hvor han siger til lærerne; hold jer til håndværket! 
Måske knap så raffineret som Mø. 
Lærerne skal først og fremmest have tillid til deres eget undervisningshåndværk og tro på det, det er her 
mulighederne for at udvikle en bedre skole – sagde altså Per Fibæk. 
Bedst synes jeg, at Lene Tanggård har udtrykt det i denne her facebook opdatering, hvor hun skrev; 
læring er ikke noget, man kan sætte mål for, det er noget, der sker. Ofte ved vi først, hvad vi har lært, 
når det er sket! 
Undervisning kan man sætte mål for, målet kan kun gribe det, vi allerede ved, ikke det der kommer, 
overskridelsen – alt det børnene kommer til at kunne, som de ikke kan begribe. Det der gør, at de vil 
udvikle tingene i andre og nye retninger. Det som skolen er en art forberedelse til at kunne. 
Fra i dag er jeg erklæret modstander af målsætninger. Jeg har meget mere tiltro til praksis! 
Skrev hun altså…. 
Jeg synes, det er stor genialt sagt! 
Der har jeg været Lene Tanggård fan. 
Nu er Pasi Sahlberg gået, fordi jeg er også Pasi Sahlberg fan efter, at han modigt har kritiseret den in-
ternationale reform, som er drevet af konkurrence, der som en virus ændrer skolen verden over, det 
som jeg har hørt her. 
Pasi Sahlberg siger også – at uddannelsernes mål bliver snævret ind fra bred og dyb læring til basale og 
målbare færdigheder! 
Det er tydeligvis det, der sker, men ikke mange forskere tør sige det højt. 
Det korte af det lange er, at lærerne har en erfaringsbaseret indsigt, som er ved at glide ud i havet sam-
men med badevandet, og det skal vi ikke finde os i. 
Lærens personlighed og faglige identitet må ikke kunne eksproprieres. 
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Vi er ved at få et samfund, hvor politikerne spørger forskerne og videnskaben om, hvad der virker sta-
tistisk set og uddrager sig fagligt, professionsmæssigt og folkelig debat. 
Sådan et samfund kaldes et teknokrati. 
Meget har ændret sig siden, jeg som helt nyuddannet kom til Hobro Søndre skole, det var i 1976, jeg 
var 24 år og skulle være klasselærer og have dansk og samtidsorientering i 8. klasse, idræt og engelsk i 9. 
klasse og to S klasser. 
Jeg var ikke uddannet til S klasser. 
Her var flere af Nordjyllands små tumper samlet. Jeg fandt senere ud af, at der både var udviklings-
hæmmede, ordblinde og småkriminelle, der var ikke tale om en finmasket visitation, men søde var de 
og sjovt var det. 
Jeg havde en god bil med et stort ladrum i, og det skete ikke sjældent, at vi tog på research på havnen, 
ved landbrug og fabrikker. 
Vi gik bare ind og bankede på, vi kom ind de fleste steder. 
Vi holdt også en hønsegård i en privat have, bagefter tog vi hjem på skolen og lavede vores egen læse-
bog og sommetider et hørespil eller et skuespil om det vi oplevede. 
Eleverne i 8. klasse deltog aktivt i den lokale debat, klassen lavede et stort magasin med titlen – Hvad 
med kulturen i Hobro? 
De skrev indlæg om kunst og stillede forslag om at få et medborgerhus og en svømmehal i byen. 
Mange fra klassen var med, da vi i fritiden lavede et elevblad, der hed Hvæs. 
Bladet var også arrangør af nogle sjove elevfester. Sammen med en 15-20 unge havde jeg – i min fritid 
– desuden en hektar grøntsags have. 
Det var det, vi brugte tiden på – hvad vi brugte fritiden på. 
Det var så vildt, at vi tog på sommerferietur 14 dage til England i en ældre 56 personers bus, som jeg og 
et par lærerkolleger ejede og selvfølgelig var chauffør på. 
Det var inden, jeg blev så fagforeningsbevidst. 
Vi var meget unge, og det var ikke alt, hvad vi lavede, der var lige godt lærerarbejde, noget var vel også 
på kanten til at være en smule uforsvarligt, men vi lavede også meget virkelig kvalificeret arbejde, vi 
gjorde vores bedste og gik løs på livet med åbent sind. 
Folkeskolen havde dengang større anseelse og de ansvarlige politikere prioriterede midler til dem. An-
derledes er det i dag, hvor skolen udsultes økonomisk og får tærsk i medierne. 
Jeg mener, at hovedproblemet er, at lærerne er sure eller at Anders Bondo har en negativ attitude til 
udviklingen. 
Skolen er simpelthen udviklet til at blive behandlet så useriøst! 
 
Vi er ved at glemme, at det væsentlige i skolen er kulturindholdet, fællesskabet, tilliden, æstetikken, for-
løsningen af den personlige og udviklingsmæssige dømmekraften og etikken. 
Vi er ved at glemme H. C. Andersen, som vi hylder ved festlige lejligheder, men vi har glemt hans bud-
skab. 
De sidste dansktimer, jeg havde på Agedrup skole med 4. a, handlede om Nattegalen af H. C. Ander-
sen, da vi diskuterede budskabet af H. C. Andersens lille perle af en historie, sagde eleverne fra 4. klasse 
– sådan her; man skal have noget frihed og ikke gå og skænde! Det var en, der hed Mathias, der sagde 
det, så var der en pige, der sagde; man skal aldrig vælge den falske ting i stedet for den originale! 
Så sagde Mikkel; man skal skille det uægte fra det ægte! 
Christian sagde; det er bedre at have et hjerte end at have penge! 
Sofie sagde; friheden kommer først i livet! 
Sebastian sagde; man skal aldrig erstatte teknologien med livet! 
Det synes jeg sådan set er litteraturfortolkning på et rimelig højt niveau. 
Jeg håber, at mine kolleger i folkeskolen vil bære H. C. Andersens fakkel videre, at lærerne vil gøre, som 
Nattergalen. 
Jeg vil synge – det siger den jo til kejseren – for dig, at du kan blive glad og tankefuld tillige! 
Jeg skal synge om de lykkelige og om dem, som lider. 
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Jeg skal synge om godt og om ondt, der rundt om dig holdes skjult! 
Tak for ordet! 
 
Helle Hjort Benz: Med disse sidste år fra dette års modtager af Stinus-prisen er vi nået til vejs ende med 
formiddagens program, og det er blevet tid til at suspendere kongressen og gå til frokost. 
Inden vi gør det, har jeg lige en enkelt praktisk bemærkning. 
Jeg vil orientere jer om, at formandens mundtlige beretning er nu på hjemmesiden, den kan også hente 
via det link, som I har fået tilsendt, hvor I finder de øvrige dokumenter, som kommer her fra kongres-
sen undervejs. 
Jeg er også blevet bedt om at sige, at der findes nogle eksemplarer i en papirudgave for dem af os, der 
er glade ved det, de ligger ved udgangen, de kan tages med ud, når I går til frokost. 
Så vil jeg blot ønske jer god frokost, vi suspenderer kongressen og mødes her i salen klokken 15.30! 
 
Tirsdag den 8. september 2015 – fra kl. 15.00 - 17.33 

Dagsordenens punkt 2: Forretningsorden 
 
John Vagn Nielsen: Så må I gerne finde jeres pladser, klokken har passeret 15.30, og vi skal til at i gang 
igen. 
Så genoptager vi kongressen, som Helle sagde i formiddag, så skal vi om ikke så længe i gang med at 
debattere principprogram, men inden da skal vi lige igennem sådan lidt formalia og lidt praktik. 
Vi har allerede konstateret, at kongressen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og det næste på 
dagsordenen det er så kongressens forretningsorden. Den fremgår af det bilag, der hedder B1, for jer 
der har været med tidligere, det har de fleste, der ligner den det, vi har prøvet tidligere, jeg skal høre, om 
der er nogen, der har nogen bemærkninger til forretningsordenen – er der nogen, der ønsker afstem-
ning om forretningsordenen? 
Det ser ikke ud til at være tilfældet, så betragter jeg det sådan, at forretningsordenen den er godkendt. 
 
Vi skal lige kigge på et par enkelte ting i forretningsordenen, den første ting, det er punkt 2, der er 
dagsordnen, den indeholder de punkter, der skal være. 
Jeg skal for en god ordens skyld høre, om der er bemærkninger til dagsordenen, hvis ikke det er tilfæl-
det betragter jeg dagsordenen som godkendt. 
 
Jeg kan sige i forhold til rækkefølgen, vi starter som sagt med principprogrammet om lidt. 
Derefter går vi videre med punkt 5 – ændring af Danmarks Lærerforenings vedtægter. 
 
Vi ser, hvor meget vi kan nå i dag. 
Under alle omstændigheder vil vi i morgen tidlig gå i gang med debatten om formandens beretning – og 
ikke før i morgen tidlig. 
 
Der er også en enkelt lille ændring i den rækkefølge vi behandler vedtægterne, men det skal jeg vende 
tilbage til, når vi når derned. 
 
Når vi går videre til punkt 7 i forretningsordenen, der står noget om aflevering af forslag, der kan I se, 
at I kan aflevere forslag indtil klokken 21, så vil vi sørge for at få trykt dem og få omdelt dem, så de 
ligger hos jer i morgen tidlig, så vil v i starte med ligesom at få delt dem ud i forhold til beretningens del 
afsnit. 
Det er ikke nogen opfordring til, at I nødvendigvis skal producere en række forslag, men jeg har noteret 
mig, at der i det der er sendt ud fra Hovedstyrelsen i forhold til debatten om beretningen, at der er det 
ikke så mange forslag fra Hovedstyrelsen på nuværende tidspunkt – det kunne jo også være en opfor-
dring nu, hvor den er givet vider, uden at jeg i øvrigt skal blande mig i det videre forløb. 
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Så er der et punkt 8, der drejer sig lidt om de forslag og ændringsforslag, der er, der har I også fået ud-
leveret et stykke papir, der hedder – Indlevering af forslag og ændringsforslag via e-mail. 
Det er klart at vi forsøger på i så høj grad, som mulig at undgå alt for meget papir. 
Jeg skal ikke gennemgå det, det står godt beskrevet her, men vil lige gøre opmærksom på, at når I har 
været heroppe på talerstolen og fremlægge et forslag, så skal I enten aflevere forslaget til os på skrift, 
som dirigenter eller også, skal I gøre opmærksom på, hvad det præcist er, I har skrevet, hvis det er I har 
skrevet det emnefelt, som står på mailen. 
Det skal jeg også nok gentage, når vi kommer senere hen på dagsordenen. 
 
Så er der punkt 10 omkring pauser, så vil jeg sige til jer, som vi plejer at sige, at der er nogle regler her, 
vi ligger vægt på, at I får lejlighed til at debattere undervejs også, hvis der er en gruppe, der sidder og 
har stort behov for at sige; nu har vi altså brug for at få en pause, hvor vi lige kan snakke lidt sammen! 
Ja, så kom og sig det til os, så skal vi prøve at tilrettelægge det sådan, så vi tager så hensyn til det og så 
selve tidsplanen. 
 
Det var det, jeg havde at sige til punkterne i forretningsordenen. 
 
Så lige lidt til mødeplanen I også har fået. I kan se, at vi jo altså fortsætter nu her i eftermiddag til klok-
ken 18. 
 
Som Helle sagde, så vil vi ikke holde aftenmøde, men muligvis trække det der sluttidspunkt lidt længere 
end klokken 18, det er ikke sådan, så I kommer til at sidde her sent i aften, men en times tid kunne det 
godt være, vi fandt på at bruge. 
 
Så starter vi igen i morgen, der skal vi jo så slutte klokken 17 senest, der skal vi have kongresfest her i 
salen klokken 19. 
 
Vi skal også nok sørge for, at vi ligger nogle pauser ind indimellem i den mødeplan, som der har været 
tradition for. 
 
Så omkring formandens beretning vil jeg sige, at I har fået uddelt et forslag til opdeling af debatten om 
formandens beretning, det skal vi lige godkende om lidt. 
 
Det har jo været sådan, at vi tidligere har lavet delafstemninger om de enkelte afsnit i beretningen, som 
der også står i det papir, der er sendt ud, så er det ikke planen, at vi vil gøre det denne gang, vi vil lave 
en samlet afstemning om beretningen, det vil sige, at det er noget, der foregår mange andre steder også. 
Der kan jo sidde nogen af jer, der siger; o.k. – vi har måske behov for at lave en markering, som man 
tidligere kunne lave ved en af de del afstemninger ved f.eks. at undlade at stemme eller stemme imod 
del afstemningen, så i øvrigt samlet godkende den samlede beretning. 
 
Hvis I sidder med disse ting og sager, så kom herop på talerstolen og hold et indlæg og forklar bag-
grunden for, at I ligesom sidder med den holdning, hvis det er et aktuelt scenarie. 
 
Vi vil som sagt køre på den måde, at vi tager afsnit efter afsnit og så tager den samlede afstemning til 
sidst. 
 
Så er det jo også lidt vigtigt, at vi prøver på at systematisere den debat under beretningen så meget som 
overhovedet muligt. 
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Derfor vil jeg godt bede jer om på de talesedler, I har, når I udfylder dem, hvor I skal sige noget under 
beretningen, så både at skrive på, hvad er det for et delafsnit, vi gerne vil sige noget om? Det kan f.eks. 
være skolen i samfundet og også gerne det underpunkt, som I vil sige noget om, altså nogen af de ”dot-
ter” der står her. 
Det siger jeg, fordi der står jo i det, der er sendt ud fra Hovedstyrelsen, at man vil gerne prøve at have 
en tematiseret debat, man nævner også fire forskellige temaer, som man specielt godt vil ligge fokus på 
med det, der hedder en modelskole, noget om folkeskolen, som selvejende institution, noget om folke-
skolen, som forskningsformidler og noget om en samlet lærerorganisation for hele grundskolen. 
De fire tema kan I finde inde i den disposition, de står kursiveret, så de skulle være lidt nemmere at se. 
I kan også se, at de tre af temaerne, de står under det delafsnit, der hedder skolen i samfundet. 
Så derfor er det vigtigt, at I ligesom skriver – på jeres taleseddel – at det er det tema, I vil debattere, så 
vil vi så prøve – i det omfang det vil lykkes os – at rubricere sådan så vi får debatten – så vidt muligt 
samlet. 
 
Det var de ting, jeg havde til opdeling af debatten, jeg skal høre, om der er nogen, der har nogen be-
mærkninger til det forslag til opdeling? 
Er der nogen, der ønsker afstemning om dem? 
Det er heller ikke tilfældet, så betragter jeg den del af den opdeling som godkendt! 
 
Jeg skal også sige til jer omkring selve talesedlerne, jeg vil godt bede jeg om at skrive under delegeret 
numre, at I husker at udfylde det, også når vi ligesom kommer hurtigt i gang med debatten, så har man 
lige en ekstra bemærkning. 
Det skyldes, at den teknik vi har heroppe kræver ligesom, at man har et delegeret nummer for at kunne 
få jeres navne op på lærredet bagved os. 
 
Det var de praktisk bemærkninger, jeg skulle i gang med. 
 

Dagsordenens punkt 4: Principprogrammet 
 
Så skal vi til principprogrammet, der har I jo fået forskellige udgaver sendt ud senest fik I en her i går, 
tror jeg det var. 
Det er altså den, I skal behandle, det er den, der hedder D.1.4 – ny version den 7.9.2015. 
 
Helle og jeg har et stykke papir, hvor vi kan se, hvad er det for nogen ting, der er anderledes, end det 
seneste I fik uddelt. 
Jeg har bladret det igennem og en del af det, hvad jeg ville redaktionelt, det tror jeg ikke, der vil være 
enighed om i forsamlingen. 
Jeg vil ikke stå og gennemgå det, men hvis der er nogen, der har behov for konkret at se, hvad er det, 
der er ændret? 
Så har vi altså et eksemplar heroppe, I kan se på, men det er altså det papir, vi behandler, det hedder 
D.1.4, ny version 7.9.2015 
 
Vi skal have fremlagt partiprogrammet, og det gør Dorte: Vær så god Dorte! 
Dorte: Ja tak for det – lige for at køre en lille smule mere rundt i de forskellige eksemplarer, I har fået 
sendt ud, så vil jeg sige, at det er den næstsidste, I fik sendt ud, det skal I simpelthen se bort fra, for det 
er en fejl. 
Det, som I har fået sendt ud nu, det er identisk med det, som Hovedstyrelsen behandlede på sit møde i 
august og igen 2. september. 
Bortset der er rettet nogle få kommaændringer. 
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Så på den måde er der altså ikke sket ændringer siden det, som vi har set, der lå til Hovedstyrelsens mø-
de i august. 
 
15.12 
Jeg vil nu fremlægge principprogrammet til kongressens behandling her. 
Jeg starte med at sige, at Danmarks Lærerforening har et meget stærkt brand, det ved vi fra Søs Marie 
Serup, som jo er politisk analytiker og kommentator, hun fortalte os det, fordi vi havde bedt hende om 
at give os en analyse af, hvor vi stod dengang lige efter foråret 2013. 
Hun sagde; at man kan måle styrken i et brand ved at slå det i stykker, hun brugte formuleringen smash 
your brand! 
Forstået på den måde at hvis man splitter brandet op, skal man få alle lærere enkeltdelt, så skal man 
kunne se, hvad helheden er. 
12.17 
Hun brugte en colaflaske som eksempel, hun sagde; hvis man slår en colaflaske i stykker, så kan man se 
på alle delene, at den tilhører en colaflaske. 
På samme måde så var det for hende helt tydeligt, at man kan spørge, hvem som helst i Danmarks Læ-
rerforening, hvad de vil med det, de gør, og så få et svar, som peger i samme retning.  
Hun havde som mange andre mediefolk oplevede det under lockouten, især særlig stærkt. Det var jo 
faktisk ikke muligt at finde lærere, der talte imod det, som Danmarks Lærerforening mente, ellers var 
jeg sikker på, at det var kommet frem i mange medier. 
Sådan et fundament at have, det er jo noget af det, der er med til at gøre, at vi har en meget meget stærk 
fagforening. 
Vi har dels en meget høj organisations procent, hvilket i sig selv er rigtig godt klaret, især ovenpå det 
som vi har været igennem. 
Vi har en stærk struktur i vores organisation, vi har nogle stærke lokale enheder, og vi har et grundlæg-
gende fællesskab i vores profession som lærere i folkeskolen og som vejledere og undervisere i andre 
sammenhænge. 
Så bygger vi så også – som organisation – på nogle meget stærke fælles værdier. 
Det er det værdifællesskab, som vi prøver at udtrykke i en positiv retning. 
Jeg ved, at det er meget forskelligt, hvordan vi bruger principprogrammet i en fase, men uanset hvor tit 
vi hver især har det oppe af skuffen, så er det her, vi kan finde de værdier, vi bygger på som organisati-
on, og hvad det er, vi tilstræber, uanset hvor vi er, som tillidsmasse. 
Det gælder lige fra, når formanden er på tv en tidlig morgen til der, hvor en tillidsrepræsentant er inde 
og tale kollegernes sag i en samtale med skolelederen. 
Vi arbejder og udtrykker os alle steder på det grundlag, som principprogrammet beskriver, uden at det 
nødvendigvis er sat på dagsordenen, så drøfter tillidsmændene i Danmarks Lærerforening jævnligt med 
hinanden, hvilken vej vi skal og på hvilket grundlag. 
I principprogrammet forsøger vi at de holdninger ind, vi prøver at fange den stemning – den ånd – om 
man kalde det sådan, som er bærende for vores arbejde. 
Så det er langt fra ligegyldigt, hvad der står her. 
Kongressen gav tilbage i 2011 Hovedstyrelsen til opgave, at lave en gennemgribende revidering af prin-
cipprogrammet. I den gennemskrivning vi har lavet nu, har vi understreget, at det er de organisations-
valgte i Danmarks Lærerforening, som er målgruppen for principprogrammet. 
Principprogrammet er skrevet for de tillidsvalgte og af de tillidsvalgte i Danmarks Lærerforening. 
Indtil kongressen i 2011 havde vi debatteret principprogrammet hvert andet år på kongresserne med 
større eller mindre ændringer til følge hver gang. 
Det betyder, at vores principprogram er kommet til at bære præg af knopskydning og et – efterhånden 
– ret uensartet sprog. Derfor var det, vi besluttede at gennemskrive programmet helt. 
I første omgang var det meningen, vi skulle aflevere et nyt forslag på 2013, men på grund af lockouten, 
så fik Hovedstyrelsen bevilget en periode på endnu 2 år – havde kongressen til at gennemskrive prin-
cipprogrammet. 
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Jeg synes faktisk selv, at vi har brugt de to ekstra år rigtig fornuftigt. 
I to omgange har der været udkast ude til kommentering hos jer i kredsene - og tak for jeres bidrag! 
De gange vi har haft programmet til debat i Hovedstyrelsen, så har der været et stort engagement – i 
forhold til at få formuleringerne til at betyd lige præcis det, vi gerne vil sige. 
Processen op til fremlæggelsen her på kongressen har altså været meget grundig. Det er fordi, vi netop 
vil være præcise i det, vi udtrykker. En sproglig hist eller et komma hist giver faktisk stor indholdsmæs-
sig betydning, derfor har formuleringen nogle steder taget meget lang tid. 
Det at kongressen så skal beslutte den endelige ordlyd, så der kan selvfølgelig blive fremsat ændrings-
forslag, som kongressen så vil behandle, men forløbet herop til kongressen det har været grundigt, fordi 
vi gerne ville ligge et program frem, som var så færdigt, som muligt. 
Det kan være svært, at lave nye formuleringer som rammer plet. 
Men det er klart, vi gør forsøget, hvis der skulle være områder, hvor vi ikke har været grundige nok i 
forarbejdet. 
Jeg vil sige en lille smule om afsnittene, om nogle af de mere principielle valg, jeg har taget, og så en lille 
smule om den nye opbygning. 
Sammenlægningen mellem Danmarks Lærerforening, Formidlerne og S81, det havde i første omgang 
betydet særlige afsnit i principprogrammet, men nu har vi fået mulighed for at markere det her i en fæl-
les forening, der favner bredt, det har afstedkommet afsnittet med netop det navn. 
En forening, der favner bredt! 
Derudover har vi lavet nye formuleringer, som i højere grad inkluderer alle medlemsgrupper i de bestå-
ende afsnit. 
Det var en udfordring, som vi faktisk synes, vi er kommet godt i mål med, vi synes også, at vi har ramt 
balancen godt, med det faktum at vores største medlemsgruppe er beskæftiget med undervisning i fol-
keskolen, og at vi samtidig har medlemsgrupper, hvis arbejde er andet. 
Vores principprogram udgør en af hjørnestenene for Danmarks Lærerforening. 
Vores vedtægter og professionsideal udgør to andre. 
Det er beskrevet i den nye indledning, der er kommet på principprogrammet. 
Vi tilstræber altså en form for langtidsholdbarhed i vores principprogram. 
De aktuelle udfordringer med Lov 409 og folkeskolereformen, de fylder meget nu og i de kommende 
år, men uanset den aktuelle situation, vi måtte stå i, så skal de grundlæggende principper og overordne-
de politikker kunne gælde. 
Nogle af de temaer som har fyldt i vores drøftelser, det er inklusion, integration, kultur, etnicitet, religi-
øsitet og ligestilling 
Hvad betyder det hver især, og har begreberne ændret sig i forhold til vores medlemmers arbejdssitua-
tion? 
Her kan man se, at vi nogle steder har valgt andre ord, end vi har gjort tidligere. F.eks. bruger vi ikke 
længere ordene – etniske og kulturelle forskelle i afsnittet om fællesskabets skole, men skriver i stedet, 
at den danske folkeskole er en væsentlig forudsætning for fundamentet og fællesskabet og demokratiet i 
et mangfoldigt samfund i konstant forandring. 
Så kan man jo så passende også lige spørge – i den forbindelse – er den det? 
Altså folkeskolen – er den egentlig en væsentlig forudsætning for fundamentet for fællesskabet og de-
mokratiet i et mangfoldigt samfund i konstant forandring, sådan som den er indrettet lige nu? 
Det kan man altid stille spørgsmål ved, men Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver den 
situation, vi mener, der bør være. 
Det er en form, vi har forsøgt at tegne hele principprogrammet over, at heri så kan man ikke læse, 
hvordan virkeligheden er eller hvilke love og regler, der gælder. 
Heri kan man læse, hvad Danmarks Lærerforening ønsker, der skal være gældende, og hvad vi arbejder 
hen imod, som tillidsmænd. 
Opbygningen af principprogrammet er - når vi selv skal sige det – blevet god og overskuelig. 
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Vi har sammenskrevet de tidligere lidt omfattende politikker til syv indledende principper for vores 
arbejde. De efterfølges af politik områderne, som beskriver det fundament, som vi så laver konkret 
politik og strategi ud fra. 
De afsnit, der handler om løn og pension og arbejdstid osv., dem har vi ikke ændret ret meget i. 
Det er kortere afsnit, det er ikke fordi, de er mindre betydningsfulde, bestemt ikke. 
Vi har blot erfaret at det er områder, der er lettere at beskrive kortfattet, og så har vi gjort det. 
Når principprogrammet kommer ud og er lavet efter denne her kongres, så vil det være et helt utroligt 
sprog, derfor er det bygget op, sådan man kan kigge sig rundt i det og komme tilbage til indholdsfor-
tegnelsen ved at klikke på vores logo nederst på den side, man nu måtte være på. 
Som jeg nævnte i indledningen, så kan det være svært at tage indholdsdiskussioner her på kongressen. 
Hvis I ikke har fået det med, I gerne ville sige de gange, hvor hovedstyrelsen har sendt princippro-
grammet til debat i kredsene, så skal I selvfølgelig komme med det, og så må vi klare den udfordring, 
det bliver formuleringsmæssigt. 
Det kan også være, der er andre ting, som man kunne drøfte. 
Hvordan bruger I principprogrammet hos jer? Er der ting, der gør, at vi kan overveje at bruge det på 
andre måder blandt de debatter blandt tillidsrepræsentanter, kan vi bruge det mere aktivt i vores uddan-
nelse af hinanden? 
Der er flere forskellige debatter, vi måske kan tage op her på kongressen, men nu har jeg i hvert fald 
lagt det frem til jer til behandling. 
Tak for ordet! 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak for det, det var fremlæggelsen af principprogrammet, så er der mulighed for 
at kommentere det her på talerstolen til hvem, der ønsker ordet! 
Der er en på vej, kan jeg se, jeg kan sige til jer, sådan mere forment, når vi har behandlet det her og skal 
til at godkende det, så har vi valgt at sige i princippet, så har man ikke godkendt principprogrammet, før 
vi har taget stilling til formandens beretning, der kan komme til at ske nogle ting under formandens 
beretning, der gør, at vi lige vil justere lidt, derfor behandler vi nu – tager stilling til eventuelle ændrings-
forslag af den egentlig formelle godkendelse, den tager vi først efter, at vi har behandlet formandens 
beretning. 
 
15.30 
John Vagn Nielsen: Morten Refskov vær så god! 
Morten Refskov: Tak for ordet! 
Jeg synes, der er forbavsende stille i salen, når jeg så kommer herop og siger noget, hvor jeg så for-
nemmer, det måske være jeg får provokeret nogen til at komme op, det ville være rigtig fint! 
Jeg holder meget af vores principprogram, det er faktisk blevet bedre og skarpere i den nye udgave, 
selvom der måske er enkelte formuleringer, som stritter lidt. 
Som politisk valgt i Danmarks Lærerforening, så har vi et særlig stort ansvar for, at stå fast på de prin-
cipielle holdninger og værdier, som har grundlagt vores daglige dag. 
Spørgsmålet er så, hvordan vi lykkes med at få samfundet, folkeskolen og vores arbejdsvilkår til at leve 
op til vores principper. 
Jeg vil nu føre os igennem et udvalg af formuleringer i vores principprograms politik områder, jeg vil 
bede jer om at mærke efter, hvordan I synes, det går. 
Folkeskolen skal være et nationalt anliggende, der drives og finansieres af det offentlige på en måde, så 
der overalt i landet er sammenhæng mellem de politiske mål og de økonomiske midler. 
Medarbejdere, elever og forældre skal inddrages i alle relevante beslutninger. 
Klasselærer funktionen skal i hele skoleforløbet understøtte det forpligtende fællesskab, elevernes socia-
le og faglige liv samt koordination af undervisninger, lærerne og børnehaveklasselederne skal have mu-
lighed for – professionelt – at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen. 
Viden fra forskning skal bidrage til en øget kvalitet og begrundet politiske, ledelsesmæssige og faglige 
valg. 
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Lærerens rolle som underviser, vejleder og ansvarlig for klassen skal respekteres. 
Læreren er en autoritet, og det professionelle råderum og den personlige integritet er en forudsætning 
for god klasseledelse. 
Lærerens professionalisme tilgodeses med tid og rum til planlægning, koordinering, evaluering, refleksi-
on, efteruddannelse og udvikling af den personlige pædagogiske praksis. 
Lederen har en nøglerolle, som består i at være den, der både vil og evner at give lærerne mulighed for 
at skabe god undervisning. 
Læreruddannelsen er en nødvendig forudsætning for at være leder, da skolelederen skal have stor ind-
sigt i lærens arbejde – blandt andet for at kunne sikre opfyldelsen af folkeskolens krav. 
Der skal landsdækkende være sikret efteruddannelse i alle folkeskolens områder og fagrækken for alle 
klassetrin, udgiften til efteruddannelse – herunder tid og studieafgift – skal finansieres af arbejdsgiveren. 
God undervisning sikres bedst gennem arbejdsvilkår – herunder en arbejdstidsaftale – der understøtter 
lærerarbejdet som en profession. 
De nationale arbejdsmarkeders aftaler og forhandlingsret skal respekteres, medlemmerne skal sikres 
ansættelsesvilkår, som passer til forskellige faser af arbejdslivet. 
Det har høj prioritet at sikre overensstemmelse mellem kravene og ressourcerne til folkeskole, samt 
antallet af uddannede lærere modsvarer behovet. 
Og endelig organisationernes aftaleret og a-kassesystemet, der betyder, at et fleksibelt og stabilt ar-
bejdsmarked skal fastholdes. 
Den danske model skal fortsat udvikles. 
For mig at se bør status quo give os anledning til en dog meget alvorlig overvejelse over, hvad vores 
andel er i af skolen, samfundet og ikke mindst vores arbejdsvilkår har bevæget sig så langt væk fra vores 
principper. 
Jeg er helt med på, at der er nogle meget store kræfter på spil, men det ændrer vel ikke på, at vi må tage 
selvransagelsen på os. 
Principper er kun noget værd, hvis de reflekterer til vores handlinger og af og til bliver vi for pragmati-
ske, fornuftige og nøjeregnende. Fagforeningspolitik er også følelser og vildskab. 
Så har jeg et enkelt ønske til reformulering under arbejdstid – der står, vi tilstræber at indgå kollektive 
arbejdstidsaftaler så centralt som muligt. 
Jeg synes, der er meget gummi i det, det kunne man godt gøre noget ved. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det Morten! 
Hvem ønsker så ordet? 
Det bliver Mette Heegaard! 
 
15.40 
Mette Heegaard: Man kan blive helt forpustet, når man kommer herop, når man skal sådan en lang vej, 
så skal jeg lige have det organiseret rigtigt. 
Tak for arbejdet med at revidere principprogrammet, vi har jo i Aarhus lykkedes med at sende lidt æn-
dringsforslag ind, inden kongressen, men vi har også her i sidste øjeblik lige siddet og arbejdet med at 
lave nogle ændringsforslag. 
Jeg skal nok lige fremsende dem bagefter. 
Den ene ting vi godt kunne tænke os at ændre, det er på den første side, der indleder vi vores formål 
med at skrive, at vi vil være – altså Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fagforening. 
Dorte, du siger lidt selv, vi har et stærkt brand! 
Vi tænker egentlig godt, at vi også kunne være stærkere i vores formuleringer i bare at skrive at Dan-
marks Lærerforening er medlemmernes fagforening! 
Det synes vi har en lidt stærkere klang og lidt mere svung, og så passer det til, hvad vi egentlig er, kan 
man sige. 
Hvis man så kigger længere ned i det samme afsnit under Danmarks Lærerforenings mål og værdier, så 
har vi de sidste fire linjer, vi også godt kunne tænke os at ændre. 
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Vi kunne godt tænke os at styrke teksten, kan man sige. Vi har siddet og kigget i beretningen, der var 
sendt ud, for at finde noget derfra og flette ind. 
Det er egentlig ikke fordi, vi synes, det er direkte dårligt, hvad der står, men vi kunne godt tænke os, at 
der stod noget, der er noget stærkere. 
Nu vil jeg prøve at læse op, hvad det er, vi godt kunne tænke os, der skulle stå. 
Vi kunne godt tænke os, at der stod: 
Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation, Danmarks Lærerforenings formål 
er – til enhver tid – at varetage medlemmernes interesser. 
Danmarks Lærerforening agerer resultatsøgende og er kendt, som en central aktør i alle forhold, der 
vedrører foreningens medlemmer. 
Foreningen deltager aktivt i den skolepolitiske debat, som en respekteret og anerkendt skole- og ud-
dannelsespolitisk aktør. 
Det er vores ændringsforslag. 
Målet er egentlig at skærpe den oprindelige tekst. 
Så har vi et sidste ændringsforslag, det er egentlig under alle ”dotterne”. 
Som vi synes er rigtig gode, men vi kunne godt tænke os, at de blev ændret til et aktivt sprog. 
Så i stedet for der står; Vi vil søge indflydelse! 
Så skal der stå; Vi søger indflydelse! 
Vi kunne godt tænke os at have det, som sådan en konsekvens ændring ned gennem alle ? sådan at et 
sprog på den måde bliver aktivt. 
Det tænker vi godt, vi kan bære, som organisation, at det står i aktivt sprog, fordi vi er en stærk hand-
lende aktiv organisation. 
Tak for ordet! 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det Mette! 
Så kan man måske lige i forslag til ændringer på side 1 – Danmarks Lærerforenings mål og værdier. 
Danmarks Lærerforening er medlemmernes fagforening! I stedet for – skal være. 
Så var der en ny formulering i de fire sidste linjer, altså en omskrivning af det, som vi vil gerne vil have 
trykt og omdelt, så I kan se den. 
Så var der også en ændring de steder, hvor der står – vi vil søge – at man der skriver – vi søger! I stedet 
for. 
Så de forslag indgår i behandlingen. 
 
John Vagn Nielsen: Så får Dorte ordet! 
 
Dorte: Tak for jeres kommentarer. 
Jeg vil gerne indrømme, at jeg var bange for to yderpoler, den ene var, at der kom vældig vældig mange 
ændringsforslag, som vi skulle bruge rigtig meget tid af kongressen på at behandle den. 
Den anden yderpol var, at der slet ikke var nogen, der havde lyst til at kommentere principprogrammet. 
Så jeg er glad for, at der har været to indlæg nu. 
Til Morten – der vil jeg sige; at jeg er meget enig med dig i, at ofte når vi læser de her rigtig rigtig gode 
formuleringer, så sidder man tit og tænker på; hold da op, vi er lige røget noget tilbage fra dem! 
Vi har altså bestemt os meget for, at vi siger; vi vil stadigvæk holde de her høje ambitioner, det er sta-
digvæk det, vi vil give udtryk for i partiprogrammet, det hører jeg også, at du er enig i. 
I virkeligheden så er debatten nok – ja, men hvad gør vi så, for at nå frem i mod de her visioner og de 
her mål, vi sætter os? 
Det hører måske hjemme under en beretningsdiskussion eller på anden vis, når vi diskuterer vores stra-
tegiudvikling, men i hvert fald så synes jeg, det er væsentlige kommentarer, at vi kan konstatere – ja, vi 
sætter nogle høj mål for vores arbejde i principprogrammet. 
Vi går ikke på kompromis – Anders sagde det også i sin beretning – hvis noget ligesom vil gøre vejen 
nemmere for os, hvis vi gik ind for noget af det, som allerede var blevet indsat, så vælger vi ikke den 
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nemme vej, vi bliver ved med at sige, at vi har altså nogle andre mål, vi holder fast i de værdier, vi ved, 
der vil skabe en bedre skole og bedre og bedre arbejdsforhold for vores medlemmer. 
Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om du kunne foreslå – ikke nødvendigvis noget, som du skal gå 
op og sige nu her – eller lave en formuleringsændring til det, du foreslår – altså hvor den måske er lidt 
gummiagtig den her - vi tilstræber under arbejdstiden. 
Det jeg nemlig kan forestille mig nu, der er jeg dels skal snakke med den ad hoc gruppe, som har siddet 
i Hovedstyrelsen, så vil vi nemlig foreslå Hovedstyrelsen – hvordan vi skal tage imod de her ændrings-
forslag, som er kommet fra jer. 
Tak til Aarhus – fordi I har virkelig lavet nogen meget ihærdige tekstændringsfolk det må vi sige, vi har 
jo også fået noget af det med, som I jo også kan se, faktisk det meste af det, som I har foreslået. 
Der vil jeg også sige, at vi skal lige have det vendt, fordi vi har jo selvfølgelig overvejet den der med – 
skal vi skrive - det er aktivt eller skal vi skrive, vi vil? 
Der har jo ligget rigtig – synes vi selv – meget kloge overvejelser bag. 
Så det vil jeg lige bede Hovedstyrelsen om også at være med til at vurdere, hvad vi mener om det. 
Så vil I få en rigtig god forklaring på det senere. 
Der kommer en god forklaring i morgen! 
Tak! 
 
16.19 
John Vagn Nielsen: Jeg skal høre, om der er andre bemærkninger på nuværende tidspunkt til princip-
programmet? 
Så forstod jeg Dorte på den måde, at det var dels en opfordring til Morten om lige at lave en konkret 
formulering i forhold til arbejdstid. 
Forslagene fra Aarhus Læreforening har vi vist fået ind på mail, så bliver forslagene sendt ind i et ud-
valg og Hovedstyrelsen, så vender vi tilbage til det her på et senere tidspunkt på kongressen. 
Det er I med på? 
Godt! 
 

Dagsordenens punkt 5: Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings 
vedtægter 
 
Så skal vi videre til næste punkt, som er forslag til vedtægtsændringer.  
Det er det, der ligger under Punkt E, vi laver det i den rækkefølge, vi starter ikke med E1, men vi starter 
med det, der hedder E2, som er forslaget om 2-årig kongresperiode. 
Efter det kommer så E3, som i princippet hører sammen med det her, der skal foregå i kredsgeneral-
forsamlingerne, det vil vi sige, hvis E2 ikke er vedtaget, så er E3 det jo heller ikke. 
Så tager vi altså E2, E3, E1 så går vi videre med det med E4 til E6. 
Vi skal først have fremlagt forslag E2, som er forslaget om 2-årige kongresperioder. 
Formanden, vær så god! 
 
16.22 
Anders Bondo Christensen: Ja tak for det! 
Vi havde en kongresvedtagelse på kongressen i 2015, der blandt andet pålagde Hovedstyrelsen at kigge 
på, hvordan vi - også omkring det politiske system – kan kigge på de ressourcer, som vi anvender i for-
eningen, ud fra det udgangspunkt, at vi er i en situation, hvor vi - på grund af et faldende medlemstal - 
har brug for at kigge hele organisationen igennem og sikre, at vi overalt i organisationen bruger res-
sourcerne på den bedste måde. 
Et af de forslag – er forslag om at lave 2-årige kongresser. 
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Vi har jo haft diskussionen før, vi har diskuteret demokrati, vi har diskuteret muligheder for indflydelse, 
vi har diskuteret den situation, at vi er i en periode – i foreningens historie – hvor der sker rigtig mange 
ting, og hvor der kan være brug for, at man også får de politiske mandater i orden. 
Det er vi fuldstændig enige i – i de problemstillinger i Hovedstyrelsen. 
Når vi alligevel kommer med et forslag til 2-årige kongresser, så er det fordi, vi mener ikke nødvendig-
vis det, at have 1-årige kongresser er svaret på de udfordringer. 
Jeg har været rundt på kongresforberedende møder i landet, der har jeg givet udtryk for, at jeg er helt 
sikker på, at i det øjeblik der er behov for at sikre, at det politiske mandat er i orden, da vil vi også ind-
kalde til en kongres – om nødvendigt. 
Hvis man nu tror – arh. Det gør Hovedstyrelsen ikke, der er ingen, der vil være fri for kongressens ind-
blanding, hvis nogen skulle sidde med den. 
Så har vi heldigvis også en mulighed for, at de kongresdelegerede kan indkalde kongressen. 
Jeg synes vi gennem den meget hektiske periode, vi har været igennem har vist, at kongressens beslut-
ninger i situationer er helt afgørende. 
Eksempelvis så stod vi en situation i 2012, hvor der blev forelagt et forslag til en folkeskolereform, som 
bekendt koblet tæt op med et angreb på vores arbejdstidsaftale. 
Jeg synes foreningen viste en ualmindelig stærk handlekraft, i løbet af ganske kort tid kom de med vores 
udspil til, hvordan kunne vi se folkeskolen udvikle sig – vel at mærke – under den politiske ramme, som 
vi godt vidste, var udgangspunktet for det forslag, der lå fra regeringen. 
Vi sørgede for at få det behandlet i Hovedstyrelsen, og vi stod i en situation, hvor det var helt afgøren-
de, at vi havde legitimitet bag vores beslutning, derfor indkaldte vi til en ekstraordinær kongres. 
Kongressen behandlede det og anbefalede forslaget og gjorde det, at vi med en helt anden styrke kunne 
gå ind den debat. 
Jeg synes, det er vigtigt at bruge ressourcerne, når der er behov for at bruge ressourcerne og ikke nød-
vendigvis fordi, vi har en vedtægtsmæssig beslutning om, at kongressen skal indkaldes hvert år. 
Jeg skal heller ikke ligge skjul på, at hele udgangspunktet for det her er, at vi skal finde balance i for-
eningens økonomi, vi står med en økonomisk udfordring. 
Jeg ved godt, der er nogen, der mener, at vi kan dreje på kontingentskruen. 
Det er ikke Hovedstyrelsens udgangspunkt. 
Vi har forsøgt at holde kontingentet i ro i en årrække, vi synes, det har været en styrke, vi synes også, at 
vi skal sikre at det kontingent, der er i Danmarks Lærerforening ikke løber fra kontingenter i sammen-
lignende foreninger. 
Vi ligger meget højt – kontingentmæssigt – det må vi erkende. Vi roser os af en høj organisationspro-
cent, det er der al mulig god grund til, men jeg er sikker på, at for nogle medlemmer betyder kontin-
gentstørrelsen også noget. 
Når det er vigtigt, at vi også kigger på, hvordan vi – politisk – kan gå ind og være med til at give et svar 
på den ressourcemæssige udfordring foreningen har. 
Ja, så skyldes det jo, at hvis vi ikke – på det politiske led – tager vores del af udfordringen, så bliver ud-
fordringen skubbet over på vores sekretariat. Vi skal hele tiden vurdere, hvordan bruger vi de ressour-
cer, der er til rådighed bedst muligt, i forhold til at varetage medlemmernes interesse. 
Der betyder det, at vi har et velfungerende sekretariat, som er parat til at servicere det enkelte medlem – 
er parat til at kunne servicere kredsene, når der var brug for det, men det er i hvert fald det - som vi der 
sidder i Hovedstyrelsen - er rigtig meget opmærksomme på – også er parat til at tage det store slæb, det 
er at udvikle den politik og de strategier, som vi træffer politiske beslutninger om. 
Det kræver, at vi har et sekretariat, som har de ressourcer, der er nødvendige til det, og derfor er det, at 
vi siger; vi bliver nødt til også at finde en del af de reduktioner på det politiske led. 
Jeg mener ikke, at vi svækker demokratiet i Danmarks Lærerforening ved at lave til en 2-årig kongrespe-
riode, jeg mener, vi får en mulighed for at bruge vores ressourcer på en bedre måde 
Jeg vil fastholde, at jeg er overbevist om, at hvis der er et behov for at få politiske mandater stukket ud, 
hvis der er et behov for, at kongressen kommer ind, så kommer kongressen også ind. 
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Jeg er også godt klar over, at et vedtægtsændringsforslag, som det jeg kommer med nu, det har en van-
skelig gang, fordi vi skal have 2/3 dels flertal for at ændre foreningens vedtægter. 
Jeg håber bare, at vi – som politisk ledelse – også vil være med til at tage et ansvar for, at vi kan tackle 
den økonomiske situation, vi står i på en hensigtsmæssig måde. 
Jeg er midtjyde, og jeg har altid haft den holdning, at vi skal sørge for at løse problemerne, før de op-
står. 
Vi har taget fat – vi har taget fat i sekretariatet, der er 15 stillinger færre nu, vi prøver hele tiden at sikre, 
at der er balance i økonomien, fremadrettet. 
Der er andre organisationer, der er havnet i den situation, at de år efter år har stået med røde tal på 
bundlinjen, så skal man pludselig igennem nogle dramatiske besparelser og strukturændringer. 
Det håber jeg ikke, vi skal i Danmarks Lærerforening. Jeg håber, vi kan vise ansvar og tage udfordrin-
gerne fremadrettet. Det tror jeg er den bedste måde at løse de udfordringer på, derfor så skal jeg anbe-
fale, at mindst 2/3 dele af kongressen stemmer for det her punkt. 
 
16.30 
John Vagn Nielsen: Som jeg sagde, så hører E2 og E3 sammen. 
Så vi får Thomas til at fremlægge E3 også: Vær så god Thomas! 
 
16.32 
Thomas Andreasen: Ja, tak for det.  
E3 er ændringerne af vedtægternes § 10. 
Da vi arbejdede med de øvrige vedtægtsændringsforslag, blandt andet forslaget om en 2-årig kongrespe-
riode, som Anders lige har fremlagt, ja så fandt vi det naturligt at kigge på kadencen for kredsgeneral-
forsamlinger også. 
Også fordi der af og til at været ønsket fra kredse om at få muligheden for at undgå det store arbejde 
ved forberedelse og afvikling af kredsgeneralforsamlinger hvert eneste år. 
Foreningens nuværende vedtægter pålægger kredsene at aflægge kredsgeneralforsamlinger hvert år. 
Det forslag vi fremlægger til denne kongres forhindrer ikke en kreds i at fortsætte på denne måde, men 
det åbner mulighed for, at man – lokalt – beslutte uden at holde ordinære generalforsamling hvert andet 
år. 
Forslaget indebærer, at det er kredsenes medlemmer, der på en generalforsamling skal beslutte en æn-
dring af kredsens vedtægter, for at kredsen kan undlade at afholde ordinære generalforsamlinger i ulige 
årstal. 
Der vil naturligvis fortsat være mulighed for at sammenkalde medlemmerne til ekstraordinære general-
forsamlinger eller andre medlemsbehov arrangementer efter behov. 
På vegne af Hovedstyrelsen skal jeg anbefale jer at stemme for forslaget! 
 
16.34 
John Vagn Nielsen: Ja tak for det, vi har fået fremlagt forslag E2 og E3, vi går nu i gang med debatten, 
den første er Vibeke Lynge, derefter er det Marianne Toftgaard! 
 
16.36 
Vibeke Lynge: Til de af jer der har været med i mange år, så kommer det her nok ikke bag på jer. 
Jeg går ikke ind for 2-årige kongresperioder, jeg synes, det er vigtigt, at vi årligt har en politisk dialog 
om, hvad det er for en situation, vi står i, hvordan vi kan tackle den, hvordan vi kommer fremad, jeg 
synes ikke vi skal gøre politik udvikling til et besparelsesområde, jeg synes simpelthen ikke, at man skal 
starte med at sige; vi mangler penge, hvor kan vi finde dem henne? 
Så har vi taget lidt fra sekretariatet, så nu må politikerne også betale! 
Det er simpelthen ikke den måde, vi skal drive vores forening på, så skal vi i hvert fald have en drøftel-
se – hvad vil vi med det? Hvor vil vi hen? Hvorfor? Osv. 
Det samme vil jeg sige lige om lidt, når vi skal snakke om antallet af Hovedstyrelsesmedlemmer. 
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Hvor er besparelsen, hvis man altid lige kan indkalde til ekstraordinær kongres? 
Så er den besparelse jo væk det år, hvor skal vi så finde midlerne henne det år? 
Jeg synes, vi skal lave et budget, der indeholder kongresser hvert år, sådan er det bare. De skal ikke er-
stattes af kredsformands møder og kredsregionale møder, temamøder om dette og hint. 
Kongressen er en politisk forsamling, der ligger et grundlag for politikken i Danmarks Lærerforening, 
og det skal vi altså holde fast ved, og vi skal virkelig passe på, at vi ikke får nogen andre underliggende 
besluttende organer, der sådan lige kommer ind, fordi de var lettere at indkalde. 
Det her har også det formål, at vi får en politisk debat med vores medlemmer, vi skal herind og snakke 
med jer og snakke sammen, og vi skal tilbage og snakke med medlemmerne om, hvad det var, vi talte 
om. 
Det giver altså en politisk debat – ude lokalt også – hvis man vil dyrke det. 
Sidste års stort skønnede underskud vendte sig jo, da regnskabet kom – godt nok ikke et minimalt 
overskud – men dog et overskud. 
Generalforsamlinger hvert andet år – uanset hvad kongressen beslutter under de her vedtægter – aldrig 
i livet! 
Medlemmerne skal da møde deres valgte hvert evige eneste år og gerne lidt tiere endda. 
 
16.40 
John Vagn Nielsen: Tak for det! Så er det Marianne Toftgaard! 
Marianne Toftgaard: Ja, jeg må erklære mig enig med Vibeke. 
Jeg har tænkte, hvis svaret er en 2-årig kongresperioder, hvad er spørgsmålet så? Er spørgsmålet så; 
hvordan kan vi spare penge? 
Eller er spørgsmålet; hvordan sikrer vi demokratiet i vores forening? 
Jeg synes, det her lugter slemt at være det første, det er jeg ked af, fordi hvis svaret havde været det 
sidste, så havde der ligget et arbejde, der havde sagt; vi har gennemtænkt, hvad er det, der giver vores 
forening demokrati? Hvad er det, der gør at vores øverste organ i kongressen, rent faktisk fungerer? 
Hvor tit skal den til, for at vi sikrer demokratiet helt ud i yderste led? 
Kongressen er en slags demokratisk Magi terning, har jeg tænkt, fordi vi sidder her meget koncentreret, 
men det gør vi jo kun, fordi hele demokratiet har spredt sig ud til medlemmerne derude på rækkerne, vi 
har siddet på vores kongresforberedende kurser og diskuteret de ting, som vi ved kommer op på kon-
gresser. 
Jeg skal ikke udelukke, at der kan tænkes en anden måde at gøre det på. 
Det kan godt ske, at vi skal omdøbe kongresserne til at være lagkagekongresser. 
Så kan vi formentlig holde dem hvert 4. år. 
Så er der også en anden ting, så skal vi have noget andet i stedet for kongressen, hvor denne her demo-
kratiske Magi suppe kan laves og dufte dejligt og give os alle sammen denne her fantastiske oplevelse af, 
at vi er sammen om noget. 
Jeg vil bestemt anbefale en, som man kan forklare mig, at svaret på de 2-årige kongresperioder er en 
styrkelse af demokratiet, så går jeg altså ikke ind for dem! 
 
16.43 
John Vagn Nielsen: Flemming Petersen! 
 
16.44 
Flemming Petersen: Ja, jeg må indrømme, at jeg fik et deja-vu, da jeg fik denne her kongresudsendelse 
fra den 12. juni. 
Vedtægtsændringsforslag vedrørende 2-årige kongresser. 
Jeg tænkte først; har Vandkunsten ved en fejl udsendt et gammelt kongresforslag? 
Den var god nok! 
Vi skal igen tage stilling til, om Danmarks Lærerforening skal have kongres hvert år eller ej. 
Sidst vi tog stilling til det, så blev Hovedstyrelsen stemt ned, det håber jeg så sandelig også I gør igen. 
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Det minder jo lidt om barnet, der igen og igen plager om at få en is. Til sidst giver man op og giver is 
for at få fred. 
Kongressen er Danmarks Lærerforenings højeste myndighed, det står i vores vedtægter, det er kongres-
sen, der fastlægger retningslinjer og vedtager den politik, som formandskabet og Hovedstyrelsen skal 
agere efter. 
Kongressen består af delegerede, som på demokratisk vis er valgt af medlemmerne. Det skal der stå 
respekt om, de delegerede er talerør for medlemmerne. 
Vi har jo nok af emner at diskutere og opstille politikker for. Mulighederne for at gøre det, de skal være 
til stede hvert år. 
Det er derfor, vi er valgt som delegerede. 
Kongressen skal holde styr i Hovedstyrelsen og i formandskabet. 
Så kære Hovedstyrelse – et dårligt forslag, det bliver ikke bedre af, at vi gør den genfremsat, så jeg vil 
derfor håbe, at de delegerede stemmer det ned. 
 
16.46 
John Vagn Nielsen: Er der flere, der ønsker ordet? 
Jeanette Sjøberg: Der er lige en vigtig pointe her, det er der i hvert fald for nogen af os, der sidder her-
oppe på rækken. 
Det her er godt nok Hovedstyrelsens forslag, og vi har også drøftet det i Hovedstyrelsen, vi har drøftet 
det en hel del, vil jeg sige. Fordi hvad er argumenterne for det her? 
Det er sådan set det, vi har været noget uenige om. 
Jeg vil også sige, at det er Hovedstyrelsens forslag, men det er også en håndfuld i Hovedstyrelsen, som 
har taget forbehold overfor det her forslag og mener og virkelig støtter op om, og er rigtig glade for det 
direkte demokrati, som vi har i Danmarks Lærerforening. 
Derfor mener vi, at kongresser er vigtige hvert eneste år. 
Det var lige en vigtig pointe, at få med! 
Tak for ordet! 
 
16.47 
John Vagn Nielsen: Vi har en bemærkning fra Thomas Andreasen, vær så god! 
Thomas Andreasen: Ja også tak for kommentaren. 
Jeg har en overvejelse – i hvert fald i forhold til den demokrativinkel, der bliver lagt på indlæggene her. 
For mig at se så er vi en meget demokratisk forening, som dagligt – eller i hvert fald ugentligt – er i 
kontakt med medlemmer, vi har TR møder, vi har regionale møder af forskellig art. 
Det er i det møde, at vi i høj grad også udlever vores foreningsdemokrati. 
Så jeg synes, det er at kante det en lille smule, hvis kun vi anerkender, at vi har demokrati, når vi mødes 
i formelle sammenrend som kongresser og kredsgeneralforsamlinger. 
Jeg mener, at vi – i høj grad – kan være vores daglige demokratiske tradition bekendt – i forhold til 
medlemmer og i forhold til de tillidsvalgte. 
Tak! 
 
16.48 
 
52.16 
John Vagn Nielsen: Anders Liltorp, vær så god! 
Anders Liltorp: Tak for ordet. 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg overhovedet ikke er begejstret for forslaget. Det var jeg 
heller ikke i 2009. 
Hvis begynder at indrette vedtægterne efter økonomien, så er der jo noget galt, det er omvendt, hvis vi 
gør det andet. 



 45 

Økonomien skal indrettes efter vedtægterne – underforstået – hvad er det for en fagforening, vi gerne 
vil have?  Hvordan vil vi gerne sikre – blandt andet medlemsindflydelse, hvis vi indretter vedtægterne 
efter det øjebliksbillede, der er nu, hvad så når det øjebliksbillede ikke er det samme i morgen? 
Jeg havde en diskussion med en god kollega, som for mig sagde det meget præcist – hvis det her forslag 
var blevet fremlagt under den tidligere formand, så ved vi alle sammen godt, hvem der havde kæmpet 
imod med næb og klør. 
Vedtægterne er noget mere eviggyldigt. 
Det skal kunne håndtere enhver situation. 
Vi har en bred fagpolitisk konsensus i øjeblikket, men vedtægterne skal altså også kunne klare, hvis vi 
ikke har det. 
Det er ikke et spørgsmål om, hvad Folketinget gør eller, hvad kommunerne gør, der kan vi også bruge 
vores kongres. 
Kongressen er jo først og fremmest der, hvor medlemmerne - via de kongresdelegerede – beslutter de 
politiske overordnede linjer. 
Jeg håber ikke, at der er 2/3 dels flertal for denne her vedtægtsændring. 
 
16.50 
John Vagn Nielsen: Er der flere fra salen på nuværende tidspunkt? 
Så er det formanden! 
 
Anders Bondo Christensen: Du har helt ret Flemming, det her forslag har vi set før, men der lå sådan 
set også en vedtagelse sidste år, om vi skulle komme med forslaget. 
Det gør vi så. 
Jeg har det sådan, at jeg ser ikke nogen som helst svaghed i, at man tager et tema op engang til og drøf-
ter, det synes jeg er helt fair. 
Jeg går stærkt ind for direkte demokrati, jeg skal ligge mig lidt i slipstrømmen for det Thomas sagde. 
Jeg forsøger at sige til alle medlemsarrangementer, alle TR-arrangementer, som overhovedet kan lade 
sig gøre. 
Jeg synes, vi har et demokrati som er veludviklet på rigtig mange måder. Vi forsøger at være i direkte 
kontakt med tillidsrepræsentanterne, det gør vi, som kredse. 
Det gør vi, som Hovedstyrelse. Vi forsøger at sikre, at der er en løbende politisk dialog i foreningen. 
Jeg synes, man skal passe på med at sige, at demokratiet står og falder med, om vi har en kongres hvert 
eneste år. 
Jeg mener virkelig, at vi skal holde kongres i de tilfælde, hvor der er brug for at få et politisk mandat. 
Hvis det er for at have en politisk drøftelse, hvis det er for at drøfte, hvordan vi tackler nogle bestemte 
emner, som ikke er en politisk beslutning, så tror jeg i virkeligheden, at vi kan gøre tingene på en langt 
mere hensigtsmæssig måde, som vi samlet set – som organisation – får mere ud af. 
Derfor synes jeg, vi skal passe på med, at binde midlerne i en kongres. 
Ikke at det koster penge at holde kongressen, vi har ud gifter selve kongressen, men enhver kongres 
binder en hel masse ressourcer – også i Danmarks Lærerforenings sekretariat. 
Vi skal vide, hvor mange kræfter, der bliver lagt i sekretariatet for at sikre, at en kongres er vellykket. 
Vi bliver nødt til at diskutere med os selv, om det er den rigtige måde at bruge de ressourcer på. 
Jeg synes, det er den rigtige måde, hver eneste gang vi står og har brug for en politisk afklaring, da er 
det kongressen, der skal træffe den. 
Jeg synes ærlig talt, at vi skal tænke så langt og sige; jamen vi kan også bruge andre virkemidler til at nå 
det mål, vi gerne vil. 
Jeg håber, at vi sikrer at vi – også politisk – sender et signal om, at vi er parat til at tage vores del af 
denne her udfordring. 
Jeg synes, det er meget svært at følge den tankegang, som Anders Liltorp var oppe med at sige; vi stiller 
visionerne osv. op i vores vedtægter, så finder vi økonomien til den. 
Hvis det var så nemt, så var det nemt at være formand i Danmarks Lærerforening. 
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Jeg vil stadigvæk fastholde, at vi skal prøve at være forud i forhold til de udfordringer, vi kan se – også 
på det økonomiske område. 
Det er helt rigtigt, at vi stod med et truende underskud i et budget, som vi fik ændret til et 0. 
Vi kommer forhåbentlig også ud af det her år med et fornuftigt resultat. 
Det er altså også fordi, vi netop har kigget fremadrettet og sikret, at vi tager beslutningerne på det rigti-
ge tidspunkt. 
Det er det rigtige tidspunkt – efter min mening – til at træffe denne her beslutning. Derfor vil jeg så 
endnu engang anbefale, at vi stemmer for. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så er det Marianne Toftgaard! 
Marianne Toftgaard: Ja kongres når der er behov for politisk afklaring, hvorfor så have den hvert 2. år? 
Hvorfor så ikke bare have den ad hoc? 
Jeg synes – på en eller anden led – det minder mig lidt om enkelte skoleledere, som jeg har hørt om, 
som siger om opgaveoversigten – I kan jo bare komme ind, hvis vil snakke om det! 
Det synes jeg ikke er godt nok. 
Jeg synes heller ikke, det er godt for en kongres at sige; vi kan jo bare indkalde til en ekstraordinær kon-
gres, hvis I har behov for det. 
Jeg ved godt med mig selv - sådan en kylling er jeg – jeg kommer da ikke og siger, om jeg synes, vi skal 
diskutere bilag 4, som det nu hedder – skal vi ikke indkalde til en kongres, så vil jeg jo tænke over – nej, 
det kostede 1,4 millioner, det tør jeg ikke, fordi så får jeg bare skæld ud, fordi så skrider budgettet. 
Jeg synes ikke behovskongresser er godt nok. 
Jeg synes, vi har brug for at se hinanden en gang om året, fordi der sker mange ting på den skolepoliti-
ske front. 
Så synes jeg – ganske som Anders Liltorp sagde – at det her med at indrette kongresserne efter økono-
mi og sådan noget, min kommunaldirektør kalder det – grønthøster metoden – man skærer ligeligt på 
alle områder uanset hvordan – fordi – som han siger; det virker! 
Det er jo bare ikke altid nødvendigvis den bedste beslutning. 
Så jeg vil fastholde, at jeg synes, vi skal have kongres hvert år, indtil der kommer en, som kan forklare 
mig et system, som giver en bedre demokratisk vinkel. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak, så bliver det Tine Agenskov! 
 
Tine Agenskov: Det her forslag er faktisk lidt ude i forhold til reduktion af Hovedstyrelsen, men også 
til resten af andet år. 
Rettidig omhu er nødvendig at udvise, ligesom at drive en sund og god forretning, sagde Mærsk 
McKinney Møller. 
Måske ikke helt rigtigt citeret, men meningen er den samme. 
På trods af, at det ikke er det samme at drive virksomhed, som det er at drive fagforening, så kan vi 
måske godt tage ved lære af det, han har sagt. 
Udviser Hovedstyrelsen den rettidige omhu ved at foreslå antallet af kongres hvert andet år? 
Ja, det mener jeg faktisk, og det tror jeg også mange medlemmer, de gør. 
For det her ikke det her repræsentative demokrati i København, der er vigtigt for medlemmerne. 
Det er nærdemokratierne i kredsene. 
I Thy/Mors lærerforening sidder vi den mindste kredsstyrelse, vi overhovedet kan sidde, vi sidder 3 
medlemmer og går det ud over medlemsdemokratiet. 
Ja på den generalforsamling det blev vedtaget, der var der ingen diskussion om, fordi de føler demokra-
tiet lever, fordi de føler at vi er ude ved dem. Vi er ude ved dem to gange om året, til samtlige 23 skoler, 
der fungerer demokratiet. 
Det er også her for mig – at grundlaget for demokratiet, vi er nødt til at høre, hvad der sker derude. 
Vi lytter og diskuterer på de her møder. 
Så går vi hjem igen og lytter og diskuterer og agerer også ud fra det, vi har hørt derude. 
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Det nære demokrati er langt mere vigtigt for dem, end om vi mødes her hvert 2. år eller hvert år eller 
størrelse på Hovedstyrelsen. 
Det der betyder mest for mig, det er det, der er tættest på mig, det afspejler blandt andet stemmepro-
centen, når vi er til valg i regioner og kommuner. 
Kommunerne får langt det højeste, for det er tæt på mig. 
Det er da også det nære demokrati, der foregår i kredsene. 
Det er et demokratisk problem den dag, vi ikke længere har mulighed for at tilbyde vores medlemmer i 
Thy/Mors at vi kører ud til dem, eller vi kan sige til dem – I skal komme ind til os! 
Eller når TR hos os og hos andre kredse stiller spørgsmålstegn – det har de gjort. 
Er det nødvendigt vi er til det regionale tr-møde i Aalborg? 
Ikke fordi de synes dagsordenen nu er interessant, men fordi de under lov 409betyder afstand pludselig 
noget. To timer i bus den ene vej, 2 timer i bus den anden vej til et 2 timers møde. 
Hvordan skal de finde tid til det i deres pressede hverdag? 
De skal tage et valg, og hvis det valg bliver fravalg, så har vi et demokratisk problem, for så betyder det 
mangfoldigheden ikke høres. 
Fordi så er dem, der er længst væk fra Vandkunsten eller i større byer, de får ikke indflydelse. 
I driver fagforening for medlemmernes skyld.  
For medlemmerne handler det ikke om størrelsen for en Hovedstyrelse eller en kongres hyppighed. 
Det handler om noget langt mere enkelt. Det handler om, hvad kan DLF gøre for mig? 
Har de det rigtige produkt på hylderne i form af og nærdemokrati, aftaler og overenskomst. 
Hvis vi skal blive ved med at kunne tilbyde det, så bliver vi nødt til at udvise rettidig omhu. 
Børnetallet falder de næste ti år, gennemsnitlig 10 % på landsplan. 
København er det eneste sted, det stiger 0,1 %. 
Alt andet lige – betyder det formentlig også, at vi får færre medlemmer, fordi vi i forvejen har en høj 
organisationsprocent. 
Skal vi spare os ud af denne her udfordring eller skal vi finde på noget nyt og anderledes? 
Jeg tror ikke, det er et spørgsmål – enten/eller – jeg tror, det er et spørgsmål om både/og. 
Ja, vi bliver nødt til at spare, men samtidig med så er vi nødt til sikre, at vi har det rigtige på hylderne. 
Ellers kan det gå som i Thy, der skulle man også spare på skoleområdet. 
Så blev man enige om, at måske skulle man lukke et par skoler her og der, når man kunne konstatere 
faldende børnetal. 
Arh. Så kunne man ikke politisk ikke helt blive enige om, at lukke nogle skoler, så sagde man til dem i 
stedet for – hvis I nu får nogen børn, så lover vi, at vi ikke lukker nogen skoler! 
Så gik der et årstid, man kunne godt se, det havde jo lidt lange udsigter, inden de der børn kom til, så nu 
sidder man igen og skal lukke skoler, fordi nu er der besparelser igen. 
Sådan skulle det ikke gerne gå i Danmarks Lærerforening. 
I Thy/Mors har vi et fald på børnetallet på 10 % på 10 år ca., vi sidder tre i kredsstyrelsen. 
Vi er begyndt at se os om efter andre muligheder. 
Vi ved, at der er nogen, der vil foreslå, at differentieret kontingent kunne være en mulighed. 
Vi er bare ikke sikre på, at alle kredse i Danmark synes det er en god ide, den model vi vil foreslå. 
Den kommer her. Jo længere man kommer væk fra Vandkunsten, jo lavere bliver kontingentet til ho-
vedforeningen, fordi der er langt større omkostninger i forhold til København, når transportudgifterne 
dækkes, men det tager en hel dag for os, for at være med til et 2 timers møde i København, det kunne 
bruges på kredsarbejdet. 
Vi får mindre indflydelse, fordi tingene foregår så langt væk, og så vil vi fravælge på grund af økonomi 
eller tid og fordi der trods alt er den samme afstand km indtil København til Thy eller fra Thy til Kø-
benhavn, så er så alligevel lidt svære at lokke en fra sekretariatet over til Thy, for det tager også en del 
arbejdsdag at komme til Thy. 
Demokrati handler om langt mere for mange af vores medlemmer på størrelse med Hovedstyrelsen 
med kongressens hyppighed, men om at bevare kontakten og indsigten – alle de forskellige problema-
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tikker der foregår hos medlemmer hos DLF fra Gedser til Skagen og fra Blåvand til Gudhjem, derfor 
risikerer vi virkelig, at vi kommer i demokratisk underskud, hvis vi ikke udviser rettidig omhu. 
Jeg foreslår, at man stemmer for Hovedstyrelsens forslag! 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så er det Thomas Roy Larsen! 
Thomas Roy Larsen: Ja, men da jeg først så det her forslag, så tænkte jeg; ja, det lyder da åbenbart som 
en god ide! 
Men jeg tænker, det ikke er hyppigheden af kongresserne, der egentlig er problemet, jeg tænkte måske 
hellere, vi skulle bruge noget tid på at diskutere, hvordan vi afholder kongresserne. 
Det har da i hvert fald været min opfattelse i nogen af de sidste par år, da har man sådan trukket den 
lidt i ørene den næstsidste dag, for lige at have noget at mødes om, om morgenen den sidste dag. 
Der kunne man måske så overveje, om der var noget at spare ved, at man effektiviserede lidt eller man 
fik gjort debatterne lidt anderledes, sådan så man ikke skulle se de samme stå heroppe hele tiden og alle 
andre, der ikke er her. 
Så måske i stedet for at diskutere hyppighed, fordi jeg synes faktisk, det er vigtigt, vi mødes, så skulle 
man måske overveje, hvordan vi afholder kongres og måske tage den vinkel på det i stedet for. 
 
17.15 
John Vagn Nielsen: Er der flere, der gerne vil herop? 
Ikke flere der ønsker ordet til punktet, så betragter jeg debatten, som afsluttet. 
Ja det forslag vi altså behandler her i 1. runde – jeg er godt klar over, at vi både har E2 og E3 til debat, 
men det vi skal forholde os til nu, det er forslag E2, hvor I kan se selve ændringerne i det bilag, der 
hedder E2.1. 
Det går altså ud på at ændre til 2 årig kongresperiode, jeg skal ikke stå og gennemgå de konkrete æn-
dringsforslag, der er i forhold til vedtægterne. 
Jeg vil sige, at det er sådan i henhold til vedtægterne, at en vedtægtsændring kræver mindst 2/3 dele af 
de tilstedeværende delegerede stemmer for den. 
Det vil altså sige, at om lidt når jeg spørger, hvem der stemmer for og hvem, der stemmer imod, og 
hvem der ønsker at tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod, så vil det altså være sådan, at 
dem der tilkendegiver, at de hverken stemmer for eller imod, de tæller i princippet som nej stemmer. 
Der skal være 2/3 dele af de tilstedeværende, der stemmer ja. 
Nu gør vi det, at vi prøver at se, hvordan det går ved sådan en vejledende afstemning, hvis der er nogen 
som helst uklarhed om resultatet, så vil jeg bede jer om, at vi får en næroptælling på selve forslaget. 
Nu prøver vi os med en vejledende afstemning først. 
Jeg vil gerne se hvem, der kan stemme for forslaget! 
Ja tak! 
Jeg vil gerne se hvem, der stemmer imod forslaget! 
Ja tak! 
Hvem stemmer hverken for eller imod forslaget? 
Tak, jeg vil gerne have en optælling. 
 
1.08.08 
 
Så vil jeg gerne se, hvem der stemmer for – I skal lige holde jeres hænder oppe, indtil jeg siger, at den 
del er slut. 
Ja – er I klar alle sammen. 
 
Har I lavet det om – har I ikke Hans Ole? 
 
Ja tak, så vil jeg gerne se, hvem der stemmer imod forslaget! 
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I kommer herop, når I er færdige med at tælle! 
 
Vi skal lige sådan træne lidt på det, ikke? 
 
Så vil jeg gerne se, hvem der ønsker at tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod forslaget! 
 
Ja tak! 
 
1.16.45 
 
Er I klar til resultatet? 
Se der var 182, der stemte for forslaget. 
I får procenterne om lidt. 
109 imod og der var 10, der undlod. 
Det vil sige, at der er 60,5 %, der har stemt for forslaget, 36,2 %, der stemte imod og 3,3 % undlader. 
Der skulle være 2/3 %, så forslaget er faldet. 
 
Omkring E3 ved kredsgeneralforsamlinger tror jeg, at jeg fik sagt undervejs, at hvis E2 vandt, så var E3 
der ikke, men det har jeg misforstået, så jeg har forstået det sådan nu, at vi skal have en særskilt afstem-
ning om forslag nr. E3. 
Jeg skal for en god ordens skyld høre, om der er flere, der ønsker ordet til E3. 
Er I klar til at stemme om det? 
Altså muligheden for ikke at holde kredsgeneralforsamlinger her. 
Jeg vil gerne se, hvem der stemmer for det forslag! 
Ja tak! 
Må jeg se, hvem der stemmer imod forslaget! 
Hvem stemmer hverken for eller imod! 
 
Vi er nødt til at have en optælling på det også, for en sikkerheds skyld. 
 
Ja, vi er klar, jeg vil gerne se, hvem der stemmer for forslaget! 
Ja tak! 
Så vil jeg gerne se, hvem der stemmer imod forslaget! 
Så skal vi se, hvem der hverken stemmer for eller imod forslaget! 
Ja tak for det! 
 
Ja, så har vi resultatet af den afstemning. 
Lad os tage konklusionen først. 
Forslaget er faldet! 
Der var 186, der stemte for, det svarede til 62,6 %, der var 81, der stemte imod, det svarer til 27,2 %, 
der var 30, der undlod, som så er resten 10,2 %. 
Så forslaget er altså faldet. 
 
Vi går videre til forslag nr. E1.  
Nummer E3 der drejer sig om Hovedstyrelsens størrelse. 
 
1.24.45 
 
Formanden, vær så god! 
Anders Bondo Christensen: Ja, forslaget er forholdsvis enkelt, det er nemlig et forslag, der handler om, 
at vi til Hovedstyrelsen blandt faktion 1 og 2 vælger 18 medlemmer i stedet for 20 medlemmer. 
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Der er selvfølgelig nogen konsekvensændringer i forhold til det stemmetal, man har med afstemning. 
Jeg vil godt foregribe diskussionen og sige: Jeg tror ikke, der findes et magisk tal for, hvornår det er 
demokratisk rigtigt, om det hedder 18, eller det hedder 20, det tror jeg, man kan diskutere. 
Når vi stiller det her forslag, så er det igen fordi, vi står i en situation, hvor vi også tage ansvaret for 
økonomien. 
Vi skal sikre, at vi anvender ressourcerne på det rigtige i organisationen, og vi mener, at det er – både 
demokratisk og arbejdsmæssigt forsvarligt at nedsætte antallet af Hovedstyrelsesmedlemmer valg fakti-
on 1 og 2 med 2 personer fra 20 til 18. 
I den sammenhæng vil jeg gerne gøre opmærksom på, at vores medlemstal i faktion 1 til 2, det er altså 
faldet med mere end 10 %, derfor bliver vi også nødt til – også på det her felt – at være parat til at tage 
nogle konsekvenser også på det politiske niveau, hvis vi skal sørge for at bruge de ressourcer, vi har til 
rådighed på den rigtige måde. 
Jeg skal endnu engang opfordre til, at vi også er parate til at tage et ansvar for at sikre at økonomien i 
Danmarks Lærerforening - også fremadrettet - er fornuftig og sund, det kan vi gøre ved at stemme for 
det her forslag. 
1.26.52 
 
John Vagn Nielsen: Godt vi går i gang med debatten om forslaget, den første der får ordet, det er Dan 
Løwe, vær så god Dan! 
Dan Løwe: Ja tak! 
Jeg kan ikke støtte forslag, selvom jeg sidder i Hovedstyrelsen, forslaget er stort set identisk med det 
forslag kongressen forkastede for 4 år siden, dengang var argumentationen også økonomi, men jeg er 
godt klar over, at økonomien ikke er blevet bedre, men at stille det samme forslag igen er i min optik 
uambitiøst. 
Jeg ved godt, at flertallet i Hovedstyrelsen ikke vil gå videre med en mere gennemgribende model, som 
f.eks. kunne gå ud på, at Hovedstyrelsen bliver sammensat af regionalvalgte medlemmer, et forret-
ningsudvalg som blev valgt af kongressen og et antal pladser, der blev besat af Landsvalget. 
En model som den jeg her har beskrevet, ville Hovedstyrelsen blive tilpasset virkeligheden, hvor vi fire 
gange i perioden er blevet bedt om, at vende emner i baglandet – underforstået – det forpligtende 
kredssamarbejde. 
Når nu virkeligheden er sådan, at de fleste i Hovedstyrelsen er valgt regionalt, de fungerer regionalt, der 
ligger en forventning i FU om det her, hvorfor så ikke tilpasse Danmarks Læreforening til virkelighe-
den? 
Jeg stemmer ikke imod, for jeg har også godt fokus på foreningens økonomi – jeg ved det godt, men 
jeg er overbevist om, at vi kan spare 1 million kroner på Hovedstyrelsen, altså foreningens øverste poli-
tiske organ på anden vis, hvis altså vi mener, at ca. 10 % af kontingentet er for meget at bruge på Dan-
marks Lærerforenings overordnede politiske arbejde. 
Tak! 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak for det, så bliver det Jens Skovmand! 
Jens Skovmand: Ja – det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg også tilhører den lille gruppe i Ho-
vedstyrelsen, som ikke bakker op om den her indstilling. 
Det tager udgangspunkt i der, hvor jeg kommer fra. 
For at tage et historisk tilbageblik, så vil jeg jo sige, at på kongressen i 2011, der blev forslaget om re-
duktion i antallet af hovedstyrelsesmedlemmer fra 20 til 18 også forelagt kongressen. 
Kongressen nedstemte dengang forslaget, det håber jeg så sandelig også vil ske denne gang. 
Danmarks Lærerforening er karakteriseret ved en meget homogen medlemsgruppe, hvor 95 % af med-
lemmerne er læreruddannet og langt hovedparten ansat ved folkeskolen, men der er også en stor grup-
pe medlemmer, der ikke er direkte ansat ved folkeskolens primære undervisningsopgave, som arbejder 
under helt andre og variable vilkår. 
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Det er områder, der blandt andet har en supplerende funktion i forhold til folkeskolen, f.eks. PPR og 
UU. 
Derudover er der medlemmer, der arbejder på helt andre områder, karakteriseret med både undervis-
ning og konsulentopgaver. 
Det er blandt ved specialundervisning for voksne, ved SOSU uddannelserne, ved de private grundsko-
ler, gymnasiegrundskoler og en lang række specialiserede områder, på det kommunale og det regionale 
samt statslige område. 
 
Når jeg taler mod, at kongressen godkender Hovedstyrelsens forslag om at nedsætte antallet af med-
lemmer i Hovedstyrelsen, er det naturligvis også fordi, jeg selv kommer fra en af de mindre medlems-
grupper. 
I kredsene fylder grupperne ikke meget, det er i mange tilfælde derfor vanskeligt, at blive repræsenteret i 
de lokale styrelser og være med i det demokratiske arbejde der. 
Typisk er det oven i købet i de største kredse, og det gør det jo ikke nemmere, at vores medlemmer i de 
andre grupper hører til. 
Skal medlemmerne fra de mindre medlemsgrupper også føle sig, som en del af foreningen, skal man 
derfor ikke gøre det vanskeligere for os at blive repræsenteret. 
Jeg er – af helt naturlige årsager – varm fortaler for, at vi ikke indskrænker muligheden for at disse 
grupper kan blive repræsenteret i foreningens styrende organ. 
Det vil det gøre, hvis vi i kongressen godkender Hovedstyrelsens henstilling. 
Når kredsene har været nødt til at indskrænke, så må Hovedstyrelsen gå foran og vise den samme vilje, 
er der blevet sagt flere gange.  
Det har vi faktisk allerede gjort gennem den nedsættelse af frikøbet for hovedstyrelsesmedlemmer, der 
har været gældende fra indeværende valgperiode. 
Jeg er absolut ikke sikker på, at det er det rigtige at skære i medlemmernes repræsentation i foreningens 
ledelse, der må findes andre måder, at finde eventuelle nødvendige besparelser på end at indskrænke, de 
demokratiske muligheder og indflydelse. 
Desværre har vi ikke gået gennemført en analyse af alternative muligheder for besparelser på Hovedsty-
relsens arbejde. 
Om man kan sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er det rette sted, at gennemføre yderligere 
besparelser. 
Hvis vi nedsætter antallet af medlemmer i Hovedstyrelsen, indskrænker vi også den demokratiske tyng-
de forening, efter min mening. 
 
Ikke alene bliver det sværere at opnå bredde i foreningen, flere medlemsgrupper vil blive udelukket fra 
at blive repræsenteret i foreningens styrende organ. 
Vi vil også – alt andet lige – gøre det sværere at blive valgt, uden at have sikret et meget stort bagland, 
så nærmer vi os til at sammensætte Hovedstyrelsen som repræsentation og ikke en medlemsvalgt ledelse 
af foreningen. 
Hvis vi fortsat skal kunne sige – at Danmarks Lærerforening ikke bare er lærerne fagforening, lærerne 
er Danmarks Lærerforening, så skal medlemmerne også føle, at de er tæt på ledelsen, det gør vi ikke ved 
at distancere Hovedstyrelsen yderligere for medlemmerne. 
Jeg anbefaler derfor, der bliver stemt nej til Hovedstyrelsens forslag. 
Tak for ordet! 
 
John Vagn Nielsen: Så er det Vibeke Lynge! 
Vibeke Lynge: Jeg er meget meget enig, jeg repræsenterer ikke en mindretalsgruppe, jeg er sådan set 
ganske almindelig kredsformand i en kreds, hvor vi kun har almindelige folkeskoler, men alligevel er jeg 
dybt bekymret for, hvad det bliver for en repræsentation, der kommer til at sidde i Hovedstyrelsen, hvis 
vi skal have antallet af hovedstyrelsesmedlemmer ned. 



 52 

Det bliver sværere, at have en divergerende holdning og mening, altså var Sauer nogensinde kommet i 
Hovedstyrelsen, hvis det var tilfældet, han kom ind en gang, så kom han ikke ind, så kom han ind igen, 
men han har aldrig repræsenteret et bagland sådan et kredsbagland, var han kommet ind? 
Jeg tror ikke, vi kunne have undværet ham der, vil jeg godt sige, så derfor var det rigtig godt, han kom 
ind. 
Det er altså rigtig vigtigt, at man kan have en anden politisk holdning og have en mulighed for at kom-
me i Hovedstyrelsen. 
Det er rigtig vigtigt, at man kan være en af de små medlemsgrupper godt kunne komme i Hovedstyrel-
sen. Vi skal ikke indskrænke den mulighed. 
Vi skal nærmest hellere udvide det, hvis det stod til mig – det gør det så nok ikke, men vi skal i hvert 
fald ikke gøre det sværere. 
Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi tænker i andre baner, måske nogen sammenlægninger med nogen 
andre, så vi kan spare nogle steder eller, hvad det er, vi skal diskutere i morgen, det giver jo også penge i 
kassen, så derfor er det helt mærkeligt, at vi lige nu drøfter at spare bare for at spare. 
Så stem for Guds skyld nej! 
 
John Vagn Nielsen: Så er det Erik Cloyd Ebsen! 
Erik Cloyd Ebsen: Jeg er også fra de mindre medlemsgrupper, jeg synes selvfølgelig, det her er en ind-
skrænkelse af demokratiet, hvis man fjerner to medlemmer fra Hovedstyrelsen, så det håber jeg ikke, 
man gør. 
Jeg synes også, at de økonomiske argumenter bliver brugt igen, det er ligesom der blev sagt tidligere, så 
synes jeg, det er problematisk, at antallet af hovedstyrelsesmedlemmer skal følge økonomien. 
Hvad sker der så om en tre-fire fem år, hvor medlemstallet fortsat bliver ved med at dale, hvor der bli-
ver behov for at få midler til drifte, skal det så også tages af Hovedstyrelsesmedlemmerne. 
Det betyder, at de mindre erhvervsskoler i al fald ret hurtigt ryger ud af Hovedstyrelsen og vil have 
rigtig svært ved at opnå genvalg. 
Jeg synes også, at jeg mangler at få en forklaring på, hvor er det lige 2, der skal skæres, medlemstallet er 
faldet med omkring 10 % blev der sagt, hvorfor er det ikke 4 eller 7 eller, hvorfor er det ikke 3. 
Det her med – hvad er det for et antal, vi gerne vil have i den hovedstyrelse. 
De opgaver som man sidder med politisk, det bliver vel ikke værre eller mindre i de kommende år, der 
kommer også til at ske meget hurtigere kan vi jo se. 
Så jeg vil også meget klart anbefale, at I stemmer meget nej til det her! 
Rigtig meget nej!  
Tak for det! 
 
1.36.04 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det! Jacob Mortensen! 
Jacob Mortensen: Altså mener jeg noget andet, jeg mener helt klart, at det er en stor styrke, at man på 
politisk niveau denne her forening tør tage et økonomisk ansvar. 
Det er jo det selvsamme ansvar, som vi alle sammen gerne vil have – både lokale og landspolitikere tør 
tage positioner, men nu vil vi ikke sige, at vores politikere skulle tage deres ansvar på den økonomiske 
front. 
Hvis alternativet er, at det koster flere personer i sekretariatet, det vil sige dårligere sagsbehandling, så 
vil jeg helt klart igen sige, at det er et argument for, at vi skal stemme for, at der kommer en økonomisk 
reducering af antallet af hovedstyrelsesmedlemmer. 
Som medlem vil jeg – helt klart – hellere have en velfungerende sagsbehandling, end jeg vil have, at vi 
er 20 medlemmer kontra 18 medlemmer i Hovedstyrelsen, så jeg kan simpelthen ikke se, at det ikke 
skulle være i orden at tage et økonomisk ansvar, når man er politisk valgt af denne her forening. 
Tak! 
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1.37.05 
John Vagn Nielsen: Så bliver det Thomas Poulsen! 
Thomas Poulsen: Ja tak! 
 På en måde så forstår jeg godt argumentet med at reducere Hovedstyrelsen, indimellem synes jeg også, 
at Hovedstyrelsen har karakter af nikkedukke. 
Jeg synes indimellem godt, det her kan ligne sådan en Nordkoreansk forsamling, hvor alle bare jubler. 
Værst synes jeg, at jeg slet ikke hørte nogen, som sagde; hvad er det, der foregår omkring vores afstem-
ning omkring overenskomster. 
Jeg synes, det er skammeligt, at man prøver at reducere vores øverste organ. 
Ikke kun fordi, jeg stiller op til Hovedstyrelses valget, det gør jeg, for at maksimere min chance, jeg 
synes simpelthen, det er helt galt,  
Jeg har lyst til at sige, at vi gør det samme nu, som vi bebrejder kommunerne, vi siger – jamen vi skærer 
ned! 
Hvad er det for opgaver, der ikke skal løses? 
Hvem er jer – hvilke to af jer – der sidder der nu er det, der ikke har haft noget at lave? 
Hvem er det, sovet i timen siden det her lige pludselig kan komme frem. 
På samme måde som med vores kongres kadence. 
1.38.40 
Hvis det her det virkelig skulle have en chance, så skal man opstille de alternativer, der sikrer demokra-
tiet, sådan som det også er blevet påpeget her, så man virke sikrer, at alle kan blive afspejlet i Hovedsty-
relsen, for det her er da ikke vejen frem. 
Tak! 
 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak! 
Er der flere? 
 
Formanden! 
Anders Bondo Christensen: Det er altid en god trussel at sige, at nu er vi lige så slemme som kommu-
nerne – uh ha! 
Jeg vil bare sige, at det er et faktum, at antallet af medlemmer i Danmarks Lærerforening er vigende og 
har været det en årrække, det har I oplevet ude i kredsene, og det oplever vi centralt. 
Det er en kendsgerning, og det bliver vi nødt til at tage bestik af. 
Jeg synes, vi skal gøre rigtig meget for det, nogen kalder de små medlemsgrupper, det er jo det, vi er i 
gang med, det er jo det, Per var ved at rulle ud, vi er på vej, og er heller ikke i mål på det her område, 
men igen så er jeg altså stærkt i tvivl om, om vi bruger ressourcerne bedst med at have 20 hovedstyrel-
sesmedlemmer valgt blandt fraktion 1 og 2, eller vi bruger nogen af de ressourcer på, at have en tættere 
kontakt til de medlemsgrupper i dagligdagen. 
Det er jo de prioriteringer, vi står i. 
Vi kan nu engang ikke bruge pengene to gange, uanset om det er det samme, de siger ude i kommuner-
ne. 
Så er jeg da helt enig i det, Vibeke siger; hvis vi nu laver en fælles organisation for alle grundskolelærere, 
så har vi en større organisation, vi har også en bedre økonomi. 
I den forbindelse skal vi selvfølgelig også kigge på, hvad er det for en struktur en sådan eventuelt ny 
organisation skal have? 
Der kommer vi da også til at kigge på – f.eks. en ny ledelse – om den så kommer til at Hovedstyrelse 
eller, hvad den gør – størrelsen af det. 
Men det her altså et spørgsmål om, hvordan bruger vi de ressourcer - vi har til rådighed - bedst muligt? 
Jeg mener ikke, at der er noget magisk tal, der hedder 20 valgt af faktion 1 og 2. 
Jeg mener sagtens, vi kan løse den opgave både arbejdsmæssigt og politisk i forhold til den reduktion, vi 
foreslår. 
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Jeg mener, at vi kan bruge de her ressourcer mere til gavn for medlemmerne, både de medlemmer som 
kommer fra de mindre medlemsgrupper og de øvrige medlemmer. 
Så håber jeg rigtig meget, at de der bliver valgt til Hovedstyrelsen føler, at de har et ansvar for samtlige 
medlemmer i Danmarks Lærerforening. 
Det er altså det ansvar, vi må påtage os, og jeg synes virkelig også, at det er det, jeg har oplevet i den 
Hovedstyrelse, som har siddet i de sidste 4 år og i øvrigt også Hovedstyrelserne inden. 
Der er en levende interesse for hele medlemsgruppens vilkår. Det er selvfølgelig forudsætningen, det er 
blandt andet derfor, vi skal sørge for at have denne her tætte kontakt til baglandet. 
Det er en kontakt, som også kræver ressourcer. 
Vi kan ikke bruge ressourcerne mere end en gang. 
Jeg skal anbefale, at I stemmer for det her forslag, jeg mener, at det er den rigtige måde, hvis vi vil prio-
ritere medlemmernes interesser højest. 
 
John Vagn Nielsen: Er der flere, der ønsker ordet til det her forslag? 
Det er ikke tilfældet! 
 
Så skal vi stemme om det forslag, der hedder E1.1, som altså er reduktion af antallet af hovedstyrelses-
medlemmer, vi forsøger først med en vejledende afstemning igen. 
Jeg vil gerne se, hvem der stemmer for forslaget! 
Ja tak! 
Jeg vil gerne se, hvem der stemmer imod forslaget! 
Ja tak! 
Hvem stemmer hverken for eller imod forslaget? 
Det er min klare vurdering, at der er 2/3 dels flertal for forslaget, jeg skal høre, om der er nogen, der 
ønsker en optælling? 
Det er der – godt, vi tager en optælling! 
 
Så vil jeg gerne se, hvem der stemmer for forslaget? 
Ja tak! 
 
Så vil jeg gerne se, hvem der stemmer imod forslaget? 
Ja tak! 
 
Hvem stemmer hverken for eller imod forslaget? 
Ja tak! 
 
Ja, vi har resultatet – forslaget er vedtaget, hvis vi tager det først. 
Der var 218, der stemte for forslaget, det er 72,0 % 
Der var 63, der stemte imod, det er 20,8 % 
Undlader var der 22, det svarer til 7,2 % 
Forslaget er vedtaget! 
 
I husker jo nok principprogrammet, at Mette Heegaard var oppe at fremsætte nogle ændringsforslag, 
dem har vi fået trykt, så de må gerne blive delt om, vi skal ikke behandle det nu, det vender vi tilbage til 
senere på kongressen. 
 
Vi går videre til forslag nr. E4 om skolelederens kongresdelegerede. 
 
Det er formanden, vær så god! 
Anders Bondo Christensen: Ja, det kan jeg gøre meget kort. 
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Jeg redegjorde i min mundtlige beretning for de drøftelser, der har været med Skolelederforeningen i 
det forgangne år, som blandt resulterede i det her styrkede samarbejde i LC lederforum regi. 
En del af de drøftelser, der har været, har også målt ud i et Skolelederforeningen og Hovedstyrelsen i 
fællesskab anbefaler, at vi sætter antallet af delegerede fra Skolelederforeningen her i kongressen til 4. 
Det er det ene punkt, som er en del af de diskussioner, der har været. 
Det andet er, at vi vil sammen med Skolelederforeningen og Skolelederforeningens formand drøfte 
Skolelederforeningens formands deltagelse i Hovedstyrelsen allerede i 2013 – i forbindelse med de eks-
traordinære kredsformandsmøder og hovedstyrelsesmøder der var der, havde vi drøftelse af hvornår 
skal Claus være med i Hovedstyrelsens arbejde, hvornår skal han ikke? 
Vi har brug for at få præciseret den samarbejdsflade. 
Det vil vi gøre i forhold til den forretningsorden den kommende Hovedstyrelse skal arbejde under. 
Så det eneste forslag vi fremlægger – i forbindelse med skolelederne her – det er altså det forslag om, at 
det antal af de delegerede fra Skolelederforeningen bliver på 4 fremover. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak! 
Så er forslaget fremlagt, og der er mulighed for, at kommentere det! 
Jeg skal høre, hvem der ønsker ordet – er der nogen, der ønsker ordet til det forslag? Det ser ikke ud til 
at være tilfældet. 
Det er altså forslag nr. E4.1 – så vi er klar til at stemme om det. 
 
Jeg vil gerne se, hvem der kan stemme for forslaget! 
Ja tak! 
 
Er der nogen, der stemmer imod forslaget? 
 
Er der nogen, der ønsker at tilkendegive at de hverken stemmer for eller imod forslaget? 
Ja tak! 
Forslaget er vedtaget. 
 
Vi går videre til forslag E5, der er forslag om opmandsfunktion 
 
Thomas vær så god! 
Thomas Andreasen: Det er E5, det er vedtægternes § 32. 
Kongressen besluttede tilbage i 2005, at indføre en opmandsfunktion i foreningen. Hovedstyrelsen har 
netop evalueret ordning, de har konkluderet at ordningen skal videreføres, men at der skal rettes op på 
nogle uhensigtsmæssigheder. 
Når et medlem vælger at klage over foreningens sagsbehandling bliver klagen behandlet på op til tre 
niveauer. 
Først skal medlemmet klage til det forenings led, som har truffet afgørelsen, hvad enten det er kredsen 
eller hovedforeningen. 
Hvis medlemmet ikke er tilfreds med kredsens afgørelse, kan medlemmet dernæst klage til Danmarks 
Lærerforening centralt. 
Kun hvis medlemmet ikke får medholm hos foreningen centralt, kan medlemmet i sidste instans klage 
videre til Opmanden. 
Kravet om forudgående behandling med disse underliggende klageinstanser mener vi er nødvendigt, for 
ikke at belaste Opmanden og dermed foreningens økonomi unødigt. 
Da vi i Hovedstyrelsen evaluerede ordningen konstaterede vi særligt den uhensigtsmæssighed, at et 
medlem som går efter en erstatning skal føre sin sag igennem alle klageinstanser før Opmanden, som 
den eneste kan foreslå, at der udbetales erstatning. 
Det er denne uhensigtsmæssighed ændringsforslaget skal gøre op med. 
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Bliver forslaget vedtaget, vil Hovedstyrelsen få mulighed for at udarbejde det samlede dokument, som 
vil omfatte behandling af klagesager i alle instanser. 
Så medlemmet ikke behøver at føre sin klagesag helt til Opmanden, for at få erstatning. 
På Hovedstyrelsens vegne skal jeg anbefale at stemme for forslaget! 
 
1.55.13 
 
John Vagn Nielsen: Jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker ordet til forslaget? 
Det ser ikke ud til at være tilfældet! 
Så er vi klar til at stemme om forslaget! 
 
Jeg vil gerne se, hvem der kan stemme for forslaget? 
Ja tak! 
 
Nogen der stemmer imod forslaget? 
Det er der ingen, der gør. 
 
Nogen, der hverken stemmer for eller imod forslaget? 
Ja tak – forslaget er vedtaget! 
 
Så går vi videre til det sidste forslag, det er også Thomas! 
Thomas: Det er forslag E6, det er ændring af vedtægternes § 2 og 35, det er det, om udgiverselskab og 
folkeskolen. 
Ændringsforslaget går ud på, at få mulighed for at flytte udgivelsen af Folkeskolen over i et udgiversel-
skab, hvor vi i Danmarks Lærerforening kommer til at udgive folkeskolen sammen med en medejer, 
som ejer 35 % af selskabet. 
Det vil ikke ændre i den redaktionelle linje, da den blot skal fortsætte på samme måde, som i dag. 
Men ændringen i ejerforholdene giver mulighed for at søge mediestøtte på linje med andre medier, 
dagblade og fagmedier. 
Baggrunden er, at loven om mediestøtte blev ændret i december 2012. 
Tidligere gav man støtte til trykte medier, der var især tale om støtte til distribution. 
Med nettets udbredelse ønskede politikerne, at man i stedet begyndte at støtte redaktionelt indhold, at 
give pengene til journalistik i stedet for avispapir – for at sige det populært. 
Hensigten er, at støtte den brede samfundsdebat via medierne, derfor blev loven ændret, så alle medier 
kan søge støtte, hvis de ellers opfylder kriterierne, kriterierne er i store træk, at indholdet skal være 
bredt samfundsrelevant og ikke kun må omhandle en enkelt faggruppes løn og arbejdsforhold. 
At mediet skal redigeres af en ansvarshavende chefredaktør på journalistisk basis uden, at en politisk 
ledelse kan diktere linjen. 
Mediet må ikke være ejet med mere end 2/3 af en branche organisation eller en fagforening. 
Det gælder – hvad enten der er tale om Politiken, fagbladet Ingeniøren, Altinget eller f.eks. Avisen.dk 
for at nævne nogle af de medier, som allerede i dag får mediestøtte. 
En uvildig ekspert har vurderet, at folkeskolen forment opfylder disse betingelser undtagen ejerskabs-
kriteriet – altså det med, at en fagforening kun må eje op til 2/3 af mediet, derfor har vi fundet en med-
ejer Stibo graphic, det er dem, der har trykt Folkeskolen i mere end 60 år, som er parat til at gå ind og 
være medejer på 35 % af et udgiverselskab, som derefter kan udgive Folkeskolen. 
Gennemføres vedtægtsændringen og oprettes selskabet er vejen banet for at søge mediestøtte. 
Hvor meget - der eventuelt kan fås - er svært at vurdere, fordi der er tale om en lukket pulje, men det 
kan formentlig være 2 millioner kroner om året. 
Der er derfor, at Hovedstyrelsen foreslår ændring af vedtægterne, således at der åbnes mulighed for, at 
Folkeskolen i fremtiden – både kan udgives enten som nu, direkte af foreningen eller af et udgiversel-
skab. 
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Forslaget slår fast, at foreningen fortsat har pligt til at udgive et medie til medlemmerne ligesom i dag. 
Der er som sagt ikke tale om, at der skal ændres et komma i den redaktionelle linje eller andre forhold 
omkring Folkeskolen. 
På vegne af Hovedstyrelsen skal jeg anbefale, at man stemmer for forslaget. 
 
John Vagn Nielsen: Ja inden vi lige går i gang med stillingtagen til forslaget, så vil jeg sige, at vi nærmer 
os afslutningen for i dag. 
I forretningsordenen der stod, at hvis man har afleveret et forslag senest kl. 14 i dag, så ville vi så vidt 
muligt omdele dem inden kl. 18. 
Det er sådan, at vi har fået et forslag fra Ole Porsgaard, det der hedder nr. 01, så det må sekretariatet 
gerne omdele nu også. 
Så vender vi tilbage til E6 altså forslag om udgivelse af medlemsblad i en vedtægtsændring, Thomas har 
fremlagt det, jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker ordet til forslaget? 
Ja vær så god! 
 
Jeppe vær så god! 
Jeppe: Det kan godt være, jeg er tungnem, men det er bare fordi, kan jeg ikke lige få forklaret de der 
35 % i ejerforholdet, når jeg sidder og læser vedtægterne her, så er det omkring mere end 50 %, kan du 
ikke lige forklare de her 35 % i udgiverselskabs favør og vedtægtsændringen, er det muligt lige at få en 
forklaring på, hvorfor der står 50 % her i det, jeg læser i forhold til vedtægtsændringen, og hvorfor du 
siger 35 % i det her trykkeri selskab? 
 
Er spørgsmålet forstået? 
Ikke helt! 
Jeg undrer mig bare over, når man snakker om det her med ejerforholdet, så fortæller man, at der ikke 
skal ændres i den redaktionelle linje, det hører jeg som noget med 50 %, det kan godt være, det er så-
dan, jeg skal forstå det. 
Så siger man – det her skal formentlig støtte et udgiverselskab, så skal over 2/3 af fagforeningen holde 
sig væk, det vil sige 1/3 skal ejes af et andet selskab – et trykkeri f.eks. 
Så skal jeg bare lige have en forklaring på det her med vedtægtsændringen, der står det kan enten ske 
direkte eller foreningen kan indgå i et udbuds selskab, som for mere end 50 % ejes af DLF. 
Er spørgsmålet forstået? 
Super! 
 
Thomas vær så god! 
Tak Jeppe – jeg beklager. 
Altså for at få mediestøtte, så skal der være nogen, der ejer 35 % af et udgiverselskab. 
Det er mere end 50 %, Danmarks Læreforening ejer mere end 50 % - kommer til at eje 2/3. 
I det her forslag vil et udgiverselskab så bestå af et ejerforhold, hvor Danmarks Lærerforening ejer 2/3 
og et – i det her tilfælde Stibo graphic – ejer 1/3. 
Eller sagt på en anden måde – vi har stadigvæk fat i den lange ende! 
Ja! 
 
Er svaret forstået – vi har stadigvæk fat i den lange ende? 
Undskyld! 
 
Er der flere indlæg? 
 
Er vi klar til at stemme om forslaget? 
 
Jeg vil gerne se, hvem der kan stemme for forslaget? 
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Ja tak! 
 
Er der nogen, der stemmer imod forslaget? 
Er der ikke nogen, der hverken stemmer for eller imod forslaget? 
Ja tak! 
Forslaget er vedtaget! 
 
John Vagn Nielsen: Se så kom vi igennem vedtægterne, og vi afbrød jo behandlingen af princippro-
grammet, vi har fået et konkret ændringsforslag, der var også tale om noget med arbejdstiden, som 
Dorte nævnte, så ville det blive behandlet, dels i den arbejdsgruppe, der har arbejdet med det – også i 
Hovedstyrelsen – så vender vi tilbage til principprogrammet på et senere tidspunkt af kongressen. 
I morgen vil vi starte med at gå i gang med at behandle beretningen. 
Der skal selvfølgelig stadig være opmærksom på det, vi forklarede tidligere, med hensyn til talesedlerne 
hvor I prøver på at være så præcise som muligt omkring de emner, vi skal debattere, så vi kan prøve at 
få så meget system i det som overhovedet muligt. 
Så vi er færdige for i dag klokken er lidt over 17.30, vi skal mødes igen i morgen tidlig kl. 9, så jeg su-
spenderer hermed kongressen og ønsker jer en god aften! 
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Onsdag den 9. september 2015 – fra kl. 09.00 – 17.00 
 
God morgen! 
Har vi nogen, der lukker døren nede bagved? 
Anders Bondo Christensen: Jeg har besluttet mig for at starte på en anden måde, end det jeg egentlig 
har planlagt. 
Jeg vil nemlig gerne læse digt højt, der står på forsiden af Politiken i dag. 
Det lyder sådan her. 
Det er skrevet af Henrik Nordbrant! 
 
Lille krigsbarn, hvor går du hen? 
Mod øst eller vest? 
Hvor i verden tror du 
Du finder en ven? 
Lille krigsbarn, hvad passer dig best: 
Et hullet tæppe? 
En krydsfinerskiste? 
En redningsvest? 
Lille krigsbarn, hvor vil du dø: 
Hvor bombenerne falder 
Eller i åben sø? 
Lille krigsbarn, hvor vil du hen? 
Vælg selv. bare vi aldrig 
Skal se dig igen 

 
 
Jeg nævnte i går i min beretning, at jeg synes, vi også har et ansvar for at drøfte, hvad vi kan bidrage 
med for at løse den tragiske situation, som mange mennesker er endt i. 
Det håber jeg, at vi får mulighed for senere i dag. 
Nu vil vi starte med at synge en sang, vi har Andres til at spille for os i dag. 
Den sang vi skal synge, det er 
 
Du kom med alt, det der var dig! 
 
Det er ikke mig, der har valgt den, men jeg kan da i øvrigt fortælle, at det var den sang Hovedstyrelsens 
sang til Per’s begravelse. 
 
3.51 
Der synges….. 
6.06 
Tak til Andres Lomstein på musikken, du kommer og spiller igen i morgen, tak for det! 
Så skal vi i gang med arbejdet, jeg overlader ordet til dirigenten. 
 

Dagsordenens punkt 4: Principprogrammet 
 
John Vagn Nielsen: Ja også godmorgen fra Helle og undertegnede. 
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Heller vil komme ind på beretningen og en række andre praktiske ting lige om et øjeblik, men vi aftalte 
inden da, ville vi lige vende tilbage til det punkt, vi var i gang med i går, nemlig partiprogrammet som vi 
ikke fik afsluttet. 
Det var sådan, at der kom nogle ændringsforslag, som skulle drøftes i den ad hoc gruppe, der har været 
nedsat af os, drøftes i Hovedstyrelsen. Det får vi en tilbagemelding på lige om et øjeblik. 
I har fået uddelt et forslag, der hedder nummer 0.2 fra Mette fra Aarhus, som er ændringsforslag, dem 
får vi kommenteret om lidt. 
Derudover var der et forslag, som ikke nåede frem til os på papir. 
Det, det drejer sig om, det var inde i selve programmet på side 14 under arbejdstid, hvor Morten Ref-
skov var oppe at foreslå, at man ændrede en formulering i starten, hvor der står her i forslaget; vi til-
stræber at indgå kollektive arbejdstids aftaler osv. til at – vi indgår kollektive arbejdstidsaftaler. 
Det forslag vil vi også få en kommentar til om et øjeblik. 
Nu er det altså Dorte, vær så god! 
 
9.08 
 
Dorte: Ja tak for det – tak igen for jeres grundige læsning af principprogrammet. 
Vi havde, som John nævner, et møde i ad hoc gruppen i aftes. 
Her til morgen lagde vi frem for Hovedbestyrelsen, hvad vi syntes, vi skulle gøre med ændringsforsla-
gene. 
Når jeg kommer med lidt lange forklaringer, dels er det fordi, I skal vide, at det faktisk er noget, som vi 
overvejer meget grundigt, hvad vi tager med, og hvad vi ikke tager med. 
Med hensyn til Mortens forslag, det der er på side 14. Den første linje i det afsnit, som Arbejdstid. 
Der har Morten foreslået i stedet for at skrive – at vi tilstræber at indgå kollektive arbejdstidsaftaler så 
centralt som muligt, så simpelthen skriver – vi indgår kollektive arbejdstidsaftaler, så centralt som mu-
ligt. 
Det var vi jo i første omgang meget fristet af, fordi det der med at tilstræbe ting og sådan noget, der er 
sådan lidt gummiagtigt, som Morten ganske rigtigt siger, men når vi så kommer til at tænke over det, så 
kan vi ikke skrive, at vi gør det, fordi det gør vi faktisk ikke altid, men vi tilstræber det. 
Grunden til, at vi ikke altid gør det, det er jo f.eks., hvis den centrale aftale, vi kan indgå er så dårlig, så 
vi er bedre stillet ved at kunne indgå nogen lokale, hvis de lokale vi også indgår, er rigtig dårlige, så har 
vi jo – det gælder især i den nuværende situation – Lov 409 til at gælde på skolerne, hvis det heller ikke 
kan lade sig gøre at lave en kredsaftale. 
Derfor ville vi hellere skrive, at vi tilstræber det, fordi det jo er ikke sådan, at vi er ligeglade med, om det 
er centralt eller lokalt, vi tilstræber, at de er så centralt som muligt de arbejdstidsaftaler, vi indgår, men 
vi kan ikke påstå, at vi altid gør det, fordi det ville faktisk være forkert. 
Det er ikke kun fordi, vi ikke kan, det er simpelthen også fordi, vi kan se, at nogen gange vil det faktisk 
være uhensigtsmæssigt at gøre det. 
Så det foreslår vi, at vi ikke stemmer for – det forslag som Morten kom med. 
Så er der Mettes. 
I første omgang så er der det her med den sproglige måde at gøre det på, i stedet for at skrive; Dan-
marks Lærerforening skal være…. 
På samme måde ideen om at skrive; Vi vil – hver gang vi har et af de syv principper, men bare skriver 
vi og så det udsagnsord, der kommer bagefter. At det er en mere aktiv måde at beskrive, hvad vi gør på. 
Det var vi også lige først sådan lidt tiltrukket af, så tænker vi bare – vi har faktisk diskuteret det en hel 
del tilbage i det år, der er gået, om hvordan vi ville formulere det her. 
Vi kan godt lide, at vi siger; vi vil! 
Fordi det opfatter vi, som mere – der er større commitment i det, der er en større, at man erkender sig 
til, at det vil vi. 
Faktisk synes vi også, at det er vældig aktivt ligesom lidt handlingsorienteret. 
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Så er der en anden ting, og det er, at principperne får på den måde en lidt anden ordlyd, end vores mål 
og værdier gør, så derfor vil vi faktisk foreslå, at vi holder fast i det. 
Så har vi opdaget, at vi overhovedet ikke er konsistente, vi har jo i D nummer 2 – der står der, vi arbej-
der osv. 
Det vil vi faktisk foreslå til; vi vil arbejde! 
Så havde i et par forslag mere, som går på at ændre det sidste afsnit på side 1 under mål og værdier. 
Der var flere af de ting, som vi tænkte; jamen vi må – i hvert bruge nogle af de vendinger, fordi noget 
jo så rigtig fornuftigt ud, indtil vi kom i tanke om – eller vi ved jo godt, at det formål vi her beskriver, 
det er også det formål, vi kan læse i vores vedtægter. 
Det er ikke ordret gengivet, men det er det, som står i § 1, stk. 2 i Danmarks Lærerforenings vedtægter, 
som beskriver Danmarks Lærerforenings formål. 
Vi kan jo ikke have to meget værdifulde papirer, hvor der bliver beskrevet et formål i det og et andet 
formål for Danmarks Lærerforening i det andet. 
Så det er faktisk vores forslag til jer, at vi fastholder det, som nu står i partiprogrammet. 
Så var vi inde og se – kan vi så – når vi nu alligevel ikke er 100 % samme ordlyd? 
Kunne vi så sige, at så kunne vi – i stedet for at rense hele det der med, hvad for nogen interesser vi er 
og vi varetager, det kunne være tjenstligt, økonomisk, pædagogisk osv., faglige interesser. 
Kunne vi bare sige; medlemmernes interesser! 
Her var så også en af os, som var klog nok til at sige; det er jo ikke alle interesser for medlemmerne, 
som vi varetager! 
Vi kan jo ikke påstå, at vi varetager alle interesser for medlemmerne. 
F.eks. hvis de er kommet i konflikt med deres naboer, hvor høj hækken skal være, så kan vi ikke løse 
det. 
Derfor synes vi faktisk, at vi for at være helt præcise, så vil vi gerne remse op her, hvad det er for nogle 
interesser, vi varetager for medlemmerne. 
Så egentlig så er det – for at summe op, så synes vi ikke, at vi skal ændre, undtagen det vi selv foreslår 
der i dot 2. 
Vi ville ellers godt være lidt imødekommende, men vi synes så til gengæld også, at vi har forsøgt i pro-
cessen op til her at indarbejde alle de gode forslag, som er kommet fra jer derude, så tak for det! 
 
John Vagn Nielsen: Som I kunne høre, så var der en lille ændring i Hovedstyrelsens forslag. 
Hvis I går ind på side 2 i principprogrammet, der står i D nummer 2. 
Vi arbejder for vilkår og uddannelse! 
Det har Hovedstyrelsen altså ændret til, at vi vil arbejde for vilkår og uddannelse! 
Så det forslag er nu indarbejdet i Hovedstyrelsens forslag. 
Morten Refskov, vær så god! 
 
9.14 
Morten Refskov: Formuleringen, som den står der nu, der synes vi har to kattelemme i det der, vi har 
både, at vi tilstræber, så har vi oven i købet også – så centralt som muligt! 
Den formulering synes jeg simpelthen er for svar. 
Jeg vil komme med et ændringsforslag til mit eget – lad os kaldet det et kompromis, man kunne måske 
skrive; vi arbejder for en god kollektiv arbejdstidsaftale og så centralt, som muligt! 
Så har det ikke denne her tilstræber, bløde formulering, men en tydelig værdisætning af, at det faktisk er 
det, vi går efter. 
Så vil jeg lige huske os på, at stringensen i resten af dokumentet er jo netop, at vi formulerer det, vi 
ønsker.  
Det vi ser for os ville være det rigtigste. 
Det skal vel også gælde omkring arbejdstid. 
Jeg er lidt inde på – forslag kan vi også tage uden at trykke, det er Morten, der foreslår, og vi er på side 
14 under arbejdstid! 
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I starten hvor der altså står i Hovedstyrelsens – vi tilstræber at indgå, at Morten også må love, at vi ar-
bejder for at indgå kollektive aftaler. 
Det ændringsforslag indgår i det der nu behandles. 
Er der bemærkninger fra Aarhus Lærerforening til forslag nr. 02? 
Det er der ikke, I fastholder! 
Nej, I trækker forslaget? 
Forslaget er trukket! 
 
John Vagn Nielsen: Så skal jeg høre dig Dorte bemærkninger til Mortens? 
Dorte: Ja i denne her kongres er jeg meget fristet af bare at sige o.k. til Morten, men eftersom vi jo vejer 
alle ord på guldvægten, så vil jeg faktisk gerne have, at vi også lige har mulighed for at snakke om det 
her. 
Med den tilladelse, så kan vi måske vende tilbage til det her punkt, når vi har haft mulighed for at drøfte 
det her forslag. 
 
John Vagn Nielsen: Der er ikke flere bemærkninger til principprogrammet på nuværende tidspunkt? 
Status er nu, at vi har en ændring fra Hovedstyrelsen, derudover har vi det seneste ændringsforslag fra 
Morten Refskov. 
Så går vi videre i dagsordenen. 
Helle vær så god! 
 
9.20 
Helle: Ja tak for ordet! 
Så blev det også min tur og endnu engang godmorgen! 
Vi har så – vi skal lige samle op og gøre status et udestående endnu, som vi ikke har endnu vedrørende 
principprogrammet dagsordens punkt 4, det udskyder vi til senere. 
Til gengæld så fik vi færdigbehandlet punkt 5 vedrørende vedtægtsændringer. 
Derfor går vi lige om lidt i gang med dagsordenens punkt 3, som er debatten om den aflagte beretning. 
Inden vi kommer dertil, så er der en række praktisk forhold, som jeg er blevet bedt om at give videre, 
nogle af dem kan jeg godt afsløre allerede nu – et lidt mere kuriøst indslag – det vender jeg tilbage til. 
Pauser! 
Vi er jo lige mødt her klokken 9, ifølge mødeplanen er der frokost kl. 12. 
Vi ligger en pause ind her til formiddag, sandsynligvis også i eftermiddag, men det ligger vi os ikke helt 
fast på nu, fordi det jo er sådan, at vi skal være færdige herinde i salen senest klokken 17 af hensyn til 
festen i aften og lokalet skal ryddes. 
Det ser vi på i løbet af eftermiddagen. 
Så har vi i år forsøgt med lidt nyskabelse, som flere af jer har bemærket, er der opstillet en række cafe-
borde bagest i salen, faktisk ved dørene når man kommer ind i salen. De er tænkt til summemøder, til 
når I f.eks. skal drøfte nogle forhold med jeres hovedstyrelsesmedlem – i stedet for at sådan midt i salen 
eller langs rækkerne, så må I meget gerne benytte jer af de borde, som er stillet op bagest og stå om-
kring dem i stedet. 
Lad os da tage det kuriøse indslag, jeg har fået at vide, at det simpelthen er rigtig nok. 
Foretagendet Mærsk befinder sig også i Tivoli Konges Center i øjeblikket og har angivelig lagt beslag på 
en stor del af området – herunder også i kælderen. 
Det er sådan, at i kælderen befinder der sig en række toiletter, som jeg har forstået, at også I benytter jer 
af. 
Jeg har forstået, at det er sådan, at Mærsk ikke alene har lagt beslag på kælderen, men også på en del af 
toiletterne dernede, det skulle være meget tydeligt markeret, hvilke toiletter Mærsk gerne vil benytte sig 
af, af sikkerhedshensyn og hvilke der er til overs til os andre. 
Jeg sagde, det var kuriøst! 
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Jeg er heller ikke helt sikker på, at det her ikke indgår, som et festligt indslag senere – på et eller andet 
tidspunkt. 
Men jeg har brede skuldre. 
Jeg skal i hvert fald sige til jer, at derfor er dametoiletterne blevet gjort til unisex toiletter, som kan be-
nyttes af begge køn. 
Så går vi videre. 
 
Ja tak! 
 
Helle Hjorth Bentz: Inden vi går videre til beretningen under punkt 3, så skal jeg lige sidst gøre reklame 
for det visuelle referat, som Hans Erik står og arbejder på derovre i den del af salen, som han har arbej-
det på siden i går, da kongressen startede. 
Det er også en nyskabelse. 
Det er sådan, at efter kongressen, så vil alle modtage et digitalt eksemplar af referatet, hver kreds får 
også en større papirudgave, som jeg forstår, I plejer at gøre, men derudover står Hans Henrik og samler 
op – temaer – pointer og alt det der foregår i ordet videre, det har han gjort siden – som sagt – han 
startede i går formiddags, det er jo blevet til en hel del, kan vi alle sammen se nu. 
Så slå endelig vejen forbi, når vi har en pause i løbet af dagen og få en snak med Hans Henrik om, hvad 
det er, han har fanget, og hvad det er, han ønsker hermed. 
Det er først, når vi har en pause, og det har vi ikke nu, nu skal vi i gang. 
Vi skal i gang med dagsordenens punkt 3 

Dagsordenens punkt 3: Formandens beretning 
 
Det er beretninger. 
Jeg skal starte med at sige til jer – fordi vi skal lige finde ud af, hvad det er, vi har liggende på bordene, 
og hvad det er, vi har fået udsendt. 
Alle delegerede har fået udsendt et forslag fra Hovedstyrelsen til en kongresvedtagelse om udvikling af 
det strategiske arbejde med arbejdstiden. 
Det er forslag C.4.1. 
Det er udsendt den 3. september 2015 
I går nåede vi at modtage to forslag 
Det ene er et forslag fra Ole Porsgaard, det er forslag nr. 01 – det nåede allerede at blive omdelt i går, 
inden vi gik fra hinanden i går aftes. 
Det vil blive behandlet under punktet OK forhold! 
Så kom der også et ændringsforslag, det har fået nr. 03 – det er udarbejdet af Karina Pedersen, det et 
ændringsforslag til Hovedstyrelsens forslag C.4.1. 
Det vil også blive behandlet under det 1. punkt OK-forhold. 
Så det vender vi tilbage til. 
Så skal jeg sige til jer, at vi behandler debatten om beretningen i den rækkefølge, som kongressen ved-
tog i går, det var nemlig det forslag, som var omdelt, som hed – forskning til opdeling af debatten om 
formandens beretning. 
Der er fem temaer, fem overskrifter! 
 
O.k. forhold 
Medlemmernes arbejdssituation 
Skolen og samfundet 
Samfundsforhold 
Organisatoriske forhold 
 
21.34 
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Det bliver i den rækkefølge - som sagt - vi behandler forslagene. 
Nu er det jo sådan, som det nye i år er der jo ikke delafstemninger om hvert enkelt punkt. 
De forslag, som måtte komme ind fra salen fra de delegerede og fra Hovedstyrelsens medlemmer til de 
respektive temaer i løbet af i dag, dem behandler vi under de respektive punkter. 
Det er tanken, at vi gør hvert enkelt punkt færdigt. 
Så de forslag der kommer, bliver behandlet under det punkt, vi forholder os til dem, og så forsøger vi i 
videst muligt omfang, at gøre forslagene, og behandle dem færdig under de punkter, så vi kan gå videre 
til det næste punkt f. eks. medlemmernes arbejdssituation, så har vi ikke nogen flere udeståender oppe 
under punkt 1, det hjælper os jo til at bevare overblikket. 
I den forbindelse vil John og jeg gerne bede jer om at være præcise, dels når I udfylder talersedlerne, 
naturligvis en overskrift på, hvilket af de fem temaer de er, I ønsker at tale om også meget gerne lige 
nogen dots, nogle supplerende bemærkninger om, hvilke af de her dot’er – de her emner - som er un-
der de respektive emner, I ønsker at tale om, det letter overblikket og planlægningen, når vi skal en del 
af talerækken. 
Når/hvis I måtte komme herop på talerstolen og fremsætte et forslag, så kan I muligvis have det med 
allerede i en papirudgave, det er der nogen af jer, der har haft. Det kan også være, at I sender det ind 
elektronisk, der vil vi gerne bede jer om, at gøre sådan som det er beskrevet i den seddel, der så på jeres 
bord i går, da I ankom. 
Indlevering af forslag og ændringsforslag via e-mail – altså være præcise i overskriften i emnefeltet, 
hvad er det, det er et forslag til? Hvilket punkt vedrører det? I denne her opdeling af temaer, så man 
ikke er i tvivl om, når man modtager jeres forslag via elektronisk, hvad det er for et punkt, det vedrører. 
Det vil være en stor hjælp. 
Nu går vi i gang med behandlingen af det første punkt. 
 
Det er punkt 1 under beretningen 
Det er o.k. forhold 
 
Jeg vil gerne give ordet til Gordon Ørskov Madsen, vær så god! 
Gordon Ørskov Madsen: Tak for det! 
Jeg vil forsøge at gøre en form for status for foreningens arbejde med arbejdstid, blandt andet på bag-
grund af den vedtagelse vi vedtog på sidste års kongres, om videreudvikling af strategien om arbejdstid. 
Jeg vil også i løbet af det, jeg kommer til at sige her, fremlægge vedtagelsesforslag C 4.1, som Helle var 
inde på. 
Så vil jeg også tage udgangspunkt i – blandt andet den undersøgelse, vi har lavet, hvor vi har bedt kred-
sene om at vurdere forhandlingsforholdet og de resultater, man har opnået lokalt.  
Min status bygger på – dels de regionale – kredsmøder, som vi jævnligt har holdt med jer i kredsen. 
Min og afdelingens samtaler og sparring med kredsene. 
Vi har også i visse tilfælde været på besøg hos jer i kredsene. 
Vi har også drøftet alle de lokale aftaler, vi har været igennem alle de lokale aftaler og fælles forståelser, 
der er indgået med kredsene. 
Der er også holdt en række møder – jeg har været ude til en række møder med TR forsamlinger og med 
medlemsforsamlinger. 
Så på den måde har jeg og vi et bredt fundament at bygge den vurdering og den status, vi har på arbej-
det med arbejdstid. 
Tænk engang tilbage på 2013. 
Regeringen og Folketinget havde trukket tæppet væk under alt, hvad der hedder samarbejde og aftaler. 
Tilbage stod et ensidigt diktat og nogle håbløse arbejdstidsregler. 
Aftaler blev bandlyst af arbejdsgiverne, vi var i en meget kritisk situation, og medlemmerne var enormt 
frustrerede. 
Set i det lys så er der faktisk ting, der er lykkedes de forløbne 2 ½ år. 
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Vi har stået og står stadigvæk i et ideologisk stormløb mod fagforeningen, mod aftaleretten, mod TR 
funktionen og partsystemet – i det hele taget. 
Vi tog kampen op, og vi udnyttede de muligheder, der viste sig, for at sætte foden i døren indtil aftale- 
og samarbejdsrummet. 
Vi har formået at bryde aftale muren i skoleåret 14-15, var der indgået 34 kommunale aftale eller fælles 
forståelser. 
I indeværende skoleår er det tal steget til 55. Herudover har kredse i 15 kommuner været med til – 
sammen med kommunen – at udarbejde et administrationsgrundlag. 
Derudover er der også indgået skoleaftaler på det statslige område også nogle på det kommunale områ-
de. Det er i et større omfang, end vi så sidste skoleår. 
Vi lærere her har gjort et kæmpe stykke arbejde på alle niveauer i foreningen. 
Kredsene har vedholdende insisteret på at samarbejde og finde løsninger. 
Hvis aftale døren er lukket, så er andre døre blevet lirket op. 
Samarbejdet er kommet på sporet igen mange steder efter nedsmeltningen i 2013. 
Det er godt fagforeningsarbejde. 
En stor tak til alle jer, der bidrager til det. 
Det var så den positive udvikling af de resultater, vi har opnået, men situationen kan også beskrives, 
som en ørkenvandring, hvor der langt til livgivende vand. 
Medlemmerne er presset til det yderste, arbejdsgiverne lever ikke op til forpligtelserne i Lov 409 og 
arbejdstidsbilag. 
Arbejdsmængden er stigende og stressniveauet det samme. 
Resultaterne, der er opnået, ja de ligger langt fra tidligere tiders aftaleniveau. 
Almindelig ordentlighed og arbejdsgivernes ledelsesansvar for at skabe ordentlige rammer, ja det skal 
man mange steder kigge meget langt efter. 
Ja den historie er jo desværre også sand. 
Aftaler i sig selv løser ikke det grundlæggende problem – en uholdbar arbejdssituation, fordi skolen er 
underfinansieret. 
Vi kan ikke bare sige, at hvis man har en lokal aftale, så er alting godt. 
Parterne er forpligtet til at realisere arbejdstidsbilaget via aftale eller via drøftelser om, hvordan gør vi 
her hos os? 
Ud fra målsætningen størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og højne 
den sociale kvalitet. 
Ja så er parterne forpligtet på at tage en række initiativer. 
De 15 punkter. 
På det statslige område er de ikke opstillet, som 15 punkter, men indholdet er det samme. 
Punkterne adresserer de konkrete og meget håndgribelige problemer langt de fleste lærere kender fra 
hverdagen. 
Alt for mange opgaver, alt for ringe muligheder for at forberede, alt for meget undervisning, samt 
manglende ledelsesmæssig prioritering. 
Det har for mange lærere skabt en uholdbar arbejdssituation. 
Bilag 1.1 er ikke ligegyldig. 
Bilag 1.1. hedder ikke Bilag 1.1. mere, det hedder Bilag 4. 
For lige at slå det ind på plads. 
I forbindelse med redigeringen af hele overenskomsten der har Bilagt 1.1, så fået navnet Bilag 4. Så det 
skal vi lige vænne os til. 
Men Bilag 4, det er heller ikke bare et inspirationspapir, der frivilligt kan anvendes, hvis man sådan lige 
synes, men vi kan konstatere, at mange kommuner faktisk lever op til forpligtelserne, og at Bilag 4 reelt 
har haft en positiv betydning, enten fordi det har medvirket til at indgå lokale aftaler eller også fordi, 
man har samarbejdet om at realisere bilaget eller indholdet i Bilag 4. 
Der er som sagt indgået i alt 55 kommunale aftaler eller fælles forståelser. 
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De har meget forskellig karakter og omfang, men hvis man kigger på dem, så er sammenhængende tid 
til forberedelse flekstids aftaler, planer om mødeplan og krav til indhold i opgaveoversigten. Ja så hører 
det til nogen af de hyppigste aftaleelementer i de lokale aftaler. 
I 10 lokale aftaler er der aftalt et minimumstimetal for forberedelse i arbejdstiden. 
I 18 kommuner er der aftalt et maksimalt undervisningstimetal. 
Alt i alt har de lokale aftaler udviklet sig hen – både i indhold og i antal – vi vil bruge aftaleelementerne 
fra de lokale aftaler i det fremmedartede arbejde, også når vi kigger langt ude O.k. 
31.18 
Så er der fortsat sorte pletter på landkortet. 
Der er kommuner, der ikke har taget deres ansvar, som part. 
Det er helt uacceptabelt. 
Når eksempelvis Vejle giver udtryk for at Bilag 1.1, Bilag 4, ikke er noget, man skal tage alvorligt og 
administrerer helt i strid med det, eller når Kalundborg kommune – altså KL’s formand i spidsen til-
kendegiver, at der ikke kan laves et fælles forståelses parat papir på baggrund af Bilag 4, som blot er en 
række hensigtserklæringer (citat slut) 
Kalundborg kommune siger ligesådan om opgaveoversigten. 
Opgaveoversigten danner grundlag for drøftelse mellem leder og medarbejder. 
Opgaveoversigten danner grundlag for drøftelse mellem leder og medarbejder. 
Forkert! 
Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer. (citat Lov 409) 
Man vender altså tingene om, udarbejder en opgaveoversigt og så kan man da godt snakke om det bag-
efter. 
Vi må slå fast, at Lov 409’s bestemmelse gælder stadigvæk med mindre man har aftalt noget andet. 
Via en samtaleguide til læreren har vi sat fokus på opgaveoversigten, som jo er skoleledelsens budget 
over, hvilke opgaver læreren forventes at løse i de kommende år. 
Der skal være en forudgående dialog, inden opgaveoversigten udarbejdes, det sker ikke via hensigterne. 
Mens opgaveoversigten er ledelsens budget, så er kravet om opgørelse af arbejdstiden, jævnfør § 7 
regnskabet. 
Vi oplever, at den væsentligste værnsag, som blev fremhævet i forbindelse med lovindgrebet, som en 
sikkerhed for læreren mod det grænseløse arbejde, den bliver simpelthen ikke overholdt mange steder. 
Nogle steder har ledelsen slet ikke lavet nogen opgørelse, andre steder er den meget mangelfuld. 
Derfor har vi sendt et materiale ud til TR’erne, en fremgangsmåde, en vejledning i, hvordan TR’erne 
kan gribe opgaven an sammen med kollegerne. 
Det er vigtigt, at vi i fællesskab får fulgt op. 
Jeg ved, at flere kredse sammen med TR’erne er i gang med arbejdets opførelse. Enkelte steder sker det 
også sammen med forvaltningen. 
Vi er faktisk helt på linje med KL her, de skriver i et nyhedsbrev til skolelederne – kommuner og skole-
ledelser skal være opmærksomme på, at de er forpligtet på, at kunne opgøre lærernes arbejdstid efter § 7 
i arbejdstidsreglerne. 
Vi er helt enige. 
Det er ikke TR, som skal sørge for, at der bliver gjort op, det er en arbejdsgiverpligt. 
Skolelederforeningen har tilkendegivet og meldt ud til skolelederne, at det naturligvis påhviler dem at 
opgøre arbejdstiden. 
Men skolelederne er bare ofte i en sådan situation, at det administrationsgrundlag de får ud fra forvalt-
ningen ikke levner plads til, at de kan opfylde bestemmelserne i lovgivningen. 
I foråret søsatte vi arbejdstids hjulet, vi sendte en plakat ud om det også. Det er digitalt værktøj, som 
kan bruges i en aktiv proces til at finde frem til, hvordan man skal realisere punkterne i arbejdsbilaget. 
Den findes både i en kommunal - regional udgave og en statslig udgave. 
Nu er vi i gang med at ligge endnu et niveau på arbejdstids hjulet, så det også kan samle op på, hvad der 
er gjort indtil nu, hvordan det har virket og hvilke yderligere initiativer, der skal sættes i gang for at rea-
lisere de forskellige punkter. 
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Hjulet kan bruges på alle tider af året til at holde fokus på de forskellige faser, planlægningen, tilrette-
læggelsen og opgørelsen af arbejdstiden. 
Vi har brug for - punkt for punkt - at kunne samle op på, om og i hvilket omfang arbejdstidsbilaget 
bliver brudt. 
For at vi kan få styr på, om der bliver levet op til de forpligtelser parterne har aftalt, og for at vi kan få 
det stærkest mulige afsæt frem mod 2018, hvor der skal forhandles overenskomst igen. 
Tillidsrepræsentanterne står med en kæmpe opgave. De har brug for opbakning, og de har brug for 
konkrete ideer til, hvordan arbejdet kan gribes an. 
De har også brug for, at kollegerne bakker dem op, ved deres fællesskab at læne sig op ad, fælles ind-
sats, fælles handling. 
Der for så skal de initiativer, vi sætter i værk styrke tillidsrepræsentanterne og medlemmernes engage-
ment, som der også står i forslaget til vedtagelsen. 
Vi har brug for at medlemmerne oplever, at det nytter noget, at der faktisk kan gøres noget i fællesskab, 
for at forbedre arbejdssituationen. 
Den enkelte skal opleve, at det at gøre noget i fællesskab ved de problemer, man står i også har en posi-
tiv effekt på ens egen arbejdssituation. 
Det er stadig et mål i sig selv, at skabe fælles engagement og sikre medlemmerne det valg for at sikre 
sammenholdet medlemmerne imellem. 
Et godt arbejdsmiljø er en del af målsætningen i arbejdstidsbilaget. 
Arbejdsmiljø repræsentanterne bliver stadig vigtigere i bestræbelserne på at skaffe ordentlige vilkår. 
Når arbejdsmængden stiger og der ingen aftaler er, der sikrer ressourcer til forberedelsen og til andre 
opgaver, ja så bliver arbejdsmiljøet presset, og arbejdsmiljøreglerne skal ofte bringes i spil. 
Lad mig i den forbindelse nævne lejrskolesagen. 
Vi tabte sagen. 
HL fik medhold i deres påstand om, at lærerne skal afregnes for max. 14 timer pr. lejrskoledøgn, uanset 
om arbejdet strækker sig over længere tid, f.eks. 18 timer. 
Men det fritager jo ikke skoleledelsen for at planlægge nogle lærerressourcer, så det arbejdsmiljømæssigt 
er i orden, når man er på lejrskole. 
Her er samarbejdet mellem MR og TR helt centralt TR og MR har forskellige roller i arbejdet hen mod 
samme mål, men når det drejer sig om partsystemet og det fagretlige, så er det jo TR, som har kasketten 
på, mens arbejdsmiljørepræsentanten arbejder på et mere lovmæssigt grundlag. 
Hvor vi ikke har aftalte rammer, ja så må vi bruge alle mulige andre redskaber til at sætte ordentlige 
vilkår for arbejdet. 
I arbejdstidsbilaget er det aftalt, at der skal følges op på initiativerne for at vurdere om, de opfylder mål-
sætningen. 
Opfølgningen (citat) skal give en vurdering af, hvorledes de beskrevne initiativer styrker målet, så lærer-
nes og ledernes muligheder for at løse opgaven realiseres. 
Der skal altså følges op på alle niveauer, og det er parterne, der har ansvaret. 
Derfor vil vi have fokus på evaluering og opsamling. 
På det centrale niveau, er det de centrale parter, der er forpligtet at konkretisere opfølgningen, der er 
afsat penge til det, faktisk – 4 millioner. 
Vi presser på overfor KL for at få dem på banen, vi vil selvfølgelig gå så langt, som vi overhovedet kan 
sammen med KL i den konkrete opfølgning, men parterne har altså en forpligtelse, som er beskrevet i 
den aftale, vi har indgået. 
I nogle kommuner og kredse har man aftalt, hvordan der skal evalueres og følges op. 
Vi ved fra vores undersøgelse, at i knap 60 % af kommunerne er det beskrevet, hvordan opfølgningen 
og evalueringen skal finde sted. 
Det er særdeles værdifuldt, at man - eksempelvis en gang om måneden - mødes kreds og forvaltning og 
at man hen imod slutningen af året har et fælles billede af, hvordan initiativerne har virket ude på sko-
lerne. 
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På skoleniveau, der skal TR medlemmer engageres i opsamlingen og vurderingen af, om initiativerne 
virker. 
Vi foretager – som forening – en samlet opsamling på de initiativer, der er sat i værk, så vil vi også ska-
be et overblik over resultaterne. 
Vi udarbejder altså både et værktøj, der kan medvirke til, at opsamlingen sker. 
Vi samler så også op udover det ganske land – eller danner os et samlet overblik over, hvordan initiati-
verne de har virket. 
Som det også står i slutningen af vedtagelsen C4, så retter vi en særlig indsats mod de kommuner og 
skoler, hvor der ikke er sket en positiv forandring. 
Vi skal holde den enkelte kommune op på ansvaret. 
Vi vil naturligvis også overfor KL forlange, at kommuner der ikke lever op til deres ansvar – rent fak-
tisk - ændrer kurs og lever op til aftalen. Det vil ske via konkrete skriftlige henvendelser til KL, når vi 
bliver opmærksomme på, at der er en kommune, der ikke lever op til ansvaret. 
Vi har masser af udfordringer – ja nogen steder ligefrem problemer. 
Men selvom det er gået mere end trægt flere steder, så skaber vi faktisk resultater, der peger fremad. 
Vi kæmper videre for ordentlige rammer for vores vigtige arbejde, for et ordentligt arbejdsmiljø, for 
lokale aftaler og for at arbejdsreglerne bliver overholdt, vi giver ikke op. 
Det tager mange år at vende skuden, men vendes det skal den! 
 
41.20 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! 
Gordon fremlagde Hovedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse C 4.1. 
Så giver jeg ordet til Ole Porsgaard, vær så god! 
Ole Porsgaard: Det forpligtende kredssamarbejde i Hovedstaden Øst og Vest har været samlet og lavet 
noget kongresforberedende arbejde. 
En af de ting vi har arbejdet med, det har jo været OK 15 og Bilag 4 – tidligere bilag 1.1. 
På grundlag af det så vil vi gerne fremsætte det her forslag, som nu blev omdelt i går 01. Det som vi 
gerne vil med forslaget, det er lidt i tråd med det, Gordon har stået og sagt nu, at vi gerne vil fastholde 
KL på, hvad der nu står i bilaget, at der skal ske en evaluering på alle niveauer. 
Vi vil gerne have, at den bliver ensartet, det bliver noget, vi derfor kan anvende og samle op på – cen-
tralt. 
Hvis det er muligt at lave et skema eller et evalueringskoncept eller et eller andet med KL, så mener vi, 
det vil jo være det bedste – på den måde er de også forpligtet yderligere, men hvis det ikke kan lade sig 
gøre, så tænker vi, at så må Danmarks Lærerforening selv sørge for at give nogle redskaber, som TR på 
skolerne, men også kredsene i forhold til kommunerne har et eller andet værktøj at gribe fat i. 
Ja, det var forslaget! 
Tak! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak, Ole Porsgaard fremsatte forslag nummer 01, så er det Morten Refskov, vær 
så god Morgen! 
 
Morten Refskov: Jeg synes, den står meget langt væk den talerstol. 
Kære kongres – det er vist ikke den store hemmelighed, at jeg er formand for en kredsstyrelse i Balle-
rup, som anbefalede at stemme nej til overenskomstresultatet. 
Medlemmerne i Ballerup var altovervejende enige, selvom udsigten til mulig konflikt også virkede af-
skrækkende i Ballerup. 
Jeg må nok indrømme, at jeg bliver mere og mere tilfreds med det nej. 
Resultatet var povert i forvejen, men med KL’s tilsidesættelse af H3 i arbejdstidsbilaget, står vi nærmest 
afklædte tilbage. 
Den vanvittige lejrskoleafgørelse tilføjer bare endnu et søm til ligkisten. 
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Jeg indrømmer blankt, at jeg var rystet over, at Hovedstyrelsen så ensidigt agiterede for et overens-
komstresultat, som er så tvivlsomt og på ingen måde sikrer vores medlemmer. 
Netop sikringen af medlemmerne er og har altid været vores fornemste fagforeningsopgave. 
Mindst lige så rystet var jeg over, at vi ikke gjorde mere for at mobilisere medlemmerne op til OK 15. 
Sjældent har der været så stille i januar og februar. 
Jeg deler ikke Hovedstyrelsens opfattelse af, at medlemmerne mangler kræfter til at kæmpe for deres 
vilkår, hvorfor har vi så kræfterne i Ballerup? Vi er ikke særlige, hverken særlig røde, særlige energiske 
eller særlig hårde i filten, men medlemmerne har brug for en fagpolitisk ledelse, som indgyder mod og 
håb, som opstiller forståelige scenarier og anviser handlemuligheder. 
Jeg savner hjerteblod, principfasthed og vilje i vores forening. 
Jeg havde sådan ønsket, at vi stod mere på, at det ikke er vores fagforeningsopgave at acceptere såkald-
te vilkår. 
Vi skal ikke underkaste os nødvendighedens politik og tage ansvar for noget, som vi ikke kan stå inde 
for. 
Vel er vi tillidsvalgte og tager opgaver og skabe rolige arbejdsforhold, men vi har også en politisk opga-
ve i at fortælle samfundet, at man ikke kan holde skole under de vilkår, som findes mange steder. 
I hvert fald ikke den skole som jeg håber, at vi er fælles om at ønske for vores elever og børn. En skole, 
hvor vi lærer optræder med lyst, overskud og et vist mål af frihed, så vi reelt kan påtage os ansvaret for 
eleverne. 
Man kan ikke tage ansvar for noget, som man ikke har magt over. 
Jeg mener oprigtigt, at vi skal genoverveje vores tilslutning til hovedaftalen fra 1899, altså der med den 
danske model, hvis det kun er arbejdstagerne, som forventes at leve op til ånden i den og føle sig for-
pligtet af den. 
Lederne har retten til at lede og fordele arbejdet og første fortolknings retten, vi forpligter os på freds-
pligt og rolige arbejdsforhold, fordi vi har retten til at organisere os og indgå kollektive aftaler. 
Hvor er vi henne, når staten og arbejdsgiverne ikke er villige til at acceptere vores kollektive aftaleret, 
sådan som det er tilfældet i øjeblikket? 
Hvordan skal vi lykkes med løfte vores ansvar overfor medlemmerne, når vi selv medvirker til at dele-
gere beslutningerne til det lokale niveau, hvor vi ikke har konfliktramte? 
Lokalt er vi mange gange totalt prisgivet - skal jeg hilse at sige – vi har kun den rå overholdelse af loven 
eller aftalens bogstav at støtte os til, den rigiditet er svær at samle medlemmerne om, fordi kampen er så 
langstrakt og ufokuseret. 
Jeg har svært ved at forsvare det, som foreningen lader den magtesløshed - som vi oplever ved det cen-
trale bord - glide ned gennem systemet, hvor den sidst lander på medlemmernes bord, er det at tage 
ansvaret for os? 
For at bringe det hele lidt ned på jorden vil jeg forholde mig til opgørelsen af arbejdstid. 
Vi skal insistere på, at arbejdsgiverne får opgjort medlemmernes præsterede arbejdstid, så vi har vished 
for, at vores stærkt øgede undervisningsandel ikke bør betales af os selv gennem det grænseløse arbejde. 
Man skulle jo mene, at det ikke kan være så svært at få opfyldt et ønske, som er lovbestemt, men det 
der med lov er håbløst gammeldags, er jeg begyndt at forstå. 
Lov er ikke længere noget, der skal overholdes, som så meget andet, skal også lov under normalitets-
pradigmet 
Betragtes som rammesætning til fortolkning, tilmed af meget elastisk karakter. 
Det ændrer ret grundlæggende på vores udgangspunkt, når vi sidder overfor en skoleledelse, som ikke 
føler sig videre forpligtet på at overholde lovgivningen. 
At vi så oven i købet har at gøre med et håndtag, som medlemmerne ikke er specielt interesserede i at 
anvende, fordi tilstedeværelsespligt, tidsregistrering og meningsløs dokumentation er strammede værdi-
er for en lærer, så har vi et alvorligt problem. 
Jeg konstaterer, at vores håndtag mange steder er komplet ubrugeligt, det har indførelsens af fleksaftaler 
formentlig blot forværret. Min pointe er, at vi alt for ofte springer op som en løve og falder ned som et 
lam. 
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Vi skal styrke vores position frem mod OK 18, det ser jeg meget frem til, selvom der i sandhed er tale 
om det lange seje træk. 
Helt banalt er situationen jo den, at kommunerne ikke ønsker eller har råd til ressourcebindinger i for-
beredelsestiden. Derfor er konklusionen ulidelig klar. 
Hvis kommunens og dermed skolernes budget er for lille til det reelle behov, så nedprioriteres lærernes 
forberedelse, som er belejligt usynligt med den følgevirkning, at lærerne skal tåle et problem i arbejdsliv 
og eleverne skal udsættes for dårligere undervisning end vi burde kunne være bekendt. 
Det er sket i stor stil sidste skoleår, og det vil fortsætte fremover i alt for mange kommuner. 
Regeringens omprioriteringsbidrag er tilmed bidraget til at accelerere udviklingen i negativ retning. Her 
hjælper ingen saglige argumenter eller henvisninger til gode intentioner i et arbejdstidsbilag. 
Oftest står læreren alene tilbage med den dårlige samvittighed og det utilstedelige valg – enten at leve 
med at levere en utilfredsstillende undervisning eller at skrue op for tempoet eller gratis arbejdet, for 
trods alt at kunne se sig selv og eleverne i øjnene. 
Vi accepterede med Ok 15, at kampen for ordentlige arbejdsvilkår fortsat i bedste fald er et anliggende 
– primært – for kredsene og tillidsrepræsentanterne. 
I værste fald et anliggende for den enkelte lærer, som pr. definition er alt for dårlig klædt på til en for-
handling med sin skoleleder. 
Den udvikling er faretruende og højst ulykkelig, men den skulle have været forsøgt ændret ved over-
enskomst bordet. 
Næste chance får vi først i 2018, hvor vilkårene kan vise sig, at være blevet så forskellige, at vi umuligt 
kan finde fælles fodslag. Dermed er det store fællesskab, den udtalte fællesfølelse og solidaritet en saga 
blot. Selvom lærerarbejdet fortsat er påfaldende ensartet over det ganske land. 
Vores svagt – godt nedadgående organisationsprocent kan vise sig at være første tegn på en særdeles 
alvorlig udvikling. 
Jeg bliver til tider angst for, om uigenkaldeligt har givet afkald på aftalte arbejdstidsvilkår, jeg fornem-
mer resignation og metaltræthed. Under alle omstændigheder er det nu engang her, hvor vi står, og vi 
må sammen finde en vej, men først og fremmest skal vi vel blive enige om, hvad vi sigter efter ved OK 
18. 
Vi er som minimum nødt til at blive enige om følgende: 
Arbejder vi fortsat med professionsidealet, som ledestjerne? 
Er professionsidealet foreneligt med fast tilstedeværelsestid? 
Kan vi acceptere en central arbejdstidsaftale, som er dårligere end hvad nogen kredse vil kunne opnå 
lokalt? 
Er vi fortsat en forening i 2018 eller går vi forbundsvejen? 
Kan vi på nogen måde forsvare en lærer planlægges med mere end 750 årlige undervisningslektioner – 
timer skulle der have stået? 
Er vi enige om, at der fortsat ikke skal differentieres på forberedelsestiden eller er det mere forberedel-
sestungt, når du underviser f.eks. udskolings dansk end i idræt for mellemtrinet? 
I forlængelse heraf, hvad betyder det så for vores arbejdstidstænkning, at lærere efterhånden er i indsko-
lingen på mellemtrinet eller i udskolingen. 
Er finansieringen af efteruddannelse fortsat et arbejdsgiveranliggende, eller har vi accepteret, at den 
enkelte lærer selv skal afholde noget af udgiften? 
Skal vi fortsatte arbejde for særlige seniorinitiativer – i forhold til arbejdstiden – hvis vi mener at folke-
skolen er en demokratisk samfundsinstitution, skal vi vel også fortsat mene at ledelses retten skal udfol-
de sig anderledes end, sådan som normaliseringen ligger op til? 
Er vi enige i, at arbejde for kollektive lønmodeller skal de være lokale eller centrale – eller kan løn fint 
udmøntes individuelt og eller efter pensioner? 
Der bliver vist nok at drøfte, men vi har selvfølgelig også god tid til det, hvis jeg skal slutte af i det lidt 
polemiske hjørne. 
Min holdning er, at vi kun selv – med stort sammenhold og fælles styrke kan forandre vores og folke-
skolens forhold til det bedre. 
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Her står vi bedst ved det centrale bord – sammen gør vi en forskel! 
 
52.40 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! 
Jan Andersen, vær så god! 
 
Jan Andersen: Ja tak for ordet og nu til noget helt andet, om jeg så må sige. 
En fagforenings opgave er også indimellem kunne man jo se, at give lidt håb. 
Jeg har nemlig givet det indlæg her, tænkt mig at ligge lidt op af det. 
Ja aftaler, forståelser og hvad så? Et sort hul og arbejdstid i frit fald eller er det muligt, at få tid på for-
beredelsen. Der hvor det ikke har været muligt at få en aftale eller forståelse for den kreds af kommu-
ner. 
På nogle skoler og nogle kommuner har lærerne fået klare og tydelige informationer om, hvor meget tid 
de forventes at bruge på de forskellige opgaver – herunder at forberede og efteruddanne i undervisnin-
gen. 
Andre steder kender lærerne kun timetallet for, hvornår de skal stå ved katetret og undervise, men – og 
det er et men – det vil sige, et lys i det mørke der ellers har sænket over sig en kommune som Odense i 
kraft af den aftale fatwa der er udstedt af et flertal i kommunalbestyrelsen. 
Nu står vi jo ved OK 15, bilag 1.1. – nu Bilag 4. 
Med baggrund i faglig klub og med ledelsen fortolker vi – på min egen skole – det er Rosenborg skolen 
i Odense. 
Arbejdstidsbilag punkt 3 – om forventet tidsforbrug til forberedelse og øvrige opgaver sådan. 
At udover tiden til undervisning, der sigter vi efter 750 timer, så kender vi også vores tid til forberedel-
se. 
Ja, nu skal jeg ikke lige sætte tal på, men det kan jo også godt matche en god 05, derudover har vi altså 
tid på alle de andre opgaver, de tal der ligger bag opgaveoversigten, dem kender vi, som lærere og vi kan 
forholde os til dem. 
Det er stille og roligt vilkårene på en enkelt skole med en modig leder i en kommune med et byråd, der 
indtil nu ikke vil åbne for en lokalaftale med lærerforeningen. 
Tak for ordet! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! 
Henrik Hansen, vær så god! 
 
Henrik Hansen: Tak for det. 
Nu snakkede Gordon om ørkenvandring, jeg har tænkt mig at gå ud i vandet, det livgivende vand, det 
er jeg nu ikke sikker på, det er, men lidt oprørt. 
Jeg vil egentlig godt sige noget, som måske kan følge lidt op på det – noget af det Morten sagde især de 
sidste spørgsmål, som jeg syntes var yderst relevante, men på forsiden af tillægget i folkeskolen om afta-
leresultatet og på forårets TR- og formandsmøder, så er vi blevet præsenteret for et nyt udtryk i vores 
fagpolitiske sammenhæng, nemlig ordet – trædesten. 
Jeg googlede ordet, man kunne finde rigtig mange fliser og trædesten på tilbud, men på en af de følgen-
de sider fandt jeg jo denne her formulering. 
Trædestenen ligges, så man kan komme tørskoet fra den ene bred til den anden, når der ikke er nogen 
fast forbindelse, og man er på gyngende grund! 
Med den formulering in mente, synes jeg, det er passende at bruge billedet med trædesten, når vi skal 
beskrive den måde, vi arbejder strategisk på. 
På forsiden og i de PowerPoint vi så på forårets møder ligger trædestenen lige så nydeligt i en lang ræk-
ke fra den ene bred til den anden – alle er lige store og alle er lige behagelige at gå på. 
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Der er ikke muligheder for at gå af sporet og ud på andre sten. Behageligt og temmelig forudsigeligt, 
ingen muligheder for vildveje, svinkeærinder, sprængt blindtarme, højvande, strandinger eller for at 
falde i vandet. 
Men det er der jo i vores virkeligheds trædesten. 
De trædesten - vi som fagforening betræder - ligger ikke i en ret linje. Stenene er alle meget forskellige, 
og der er en vrimmel af forskellige veje, vi kan gå, sådan som vandløbet og overgangen ser ud. 
I principprogrammet skriver vi; en god undervisning sikres bedst gennem arbejdsvilkår, herunder en 
arbejdstidsaftale der understøtter lærerarbejdet som profession. 
Altså er vores mål, som ligger på den anden bred for enden af trædestenene en professionsaftale? 
Hvor kom vi så fra? 
Ja, vi stod på en blød sumpet bred, nærmest gyngende mosebund og balancerede på en sten, som var 
skæmmet af hærværk, nemlig Lov 409. 
Vejen til den anden bred var og er stadig ukendt. 
Mit spørgsmål til kongressen og mit problem er, hvor mange forskellige veje og på hvor mange forskel-
lige trædesten skal og kan vi gå, før vi når den anden bred? 
Vi er sammen nået ud på den trædesten, som hedder OK 15 og nu Bilag 4. Jeg mener, den er god og i 
princippet en solid sten, selvom den kræver en vis balance. 
Arbejdsgivernes side synker konstant – både i ord og i gerning – de løber fra ordene, så vi må søge ar-
bejdsrettens hjælp og i praksis overholdes versreglerne i Lov 409 og i bilag slet ikke. 
F.eks. viser vores egne undersøgelser i Kreds 68, det viser den udsendte TR meddelelse også om ar-
bejdstidsopgørelse, at der er rigtig store problemer med opgørelserne. 
Ja, faktisk med overholde versreglerne i det hele taget. 
Det var ikke alle kolleger, der ville med ud på denne her Ok 15 sten, som Morten lige omtalte. 
Jeg stemte for at tage springet, fordi jeg var nervøs for, at Danmarks Læreforening ville komme til at stå 
et sted, hvor det ville være næsten umuligt, at komme videre fra. 
Jeg ønskede ikke at blive skyllet tilbage til udgangspunktet, den sumpede bred vi startede fra. 
Gordon siger nu, at 55 kommuner og kredse har indgået aftaler i fælles forståelse eller lignende, men 
hvad indeholder og hvordan er udformningen af disse forståelser, disse trædesten? 
I kreds 68 står vi på to forskellige sten. 
Lollands stenen – kunne vi kalde den – er udformet og besluttet af kommunen, uden vores underskrift, 
men vi har dog forsøgt at sikre og Bilag 4 er skrevet ind i det såkaldte tryghedspapir. 
Guldborgsund stenen – er et underskrevet administrationsgrundlag, som regel kun af en gentagelse af  
Lov 409 og Bilag 4. 
I begge kommuner har vi plumpet en lille afvigersten ud, der hedder en flekstidsaftale – altså selvsty-
rende komme og gå tider indenfor en vis ramme, men stadig med fast tilstedeværelse. 
Hvorfor har vi så ikke – som andre kredse – arbejdet ihærdigt på at skaffe lærerne mulighed for at fra-
vige fast tilstedeværelse, fået en pulje på et par eller flere timer om ugen, for at kunne arbejde hjemme. 
Det har vi ikke, fordi vi mener, det ikke er ligegyldigt, hvilken sten du træder på, for at komme frem til 
den anden bred. 
Begge kommuner har ikke ønsket at indgå aftaler, det har vi sådan set heller ikke, idet vi ikke har en reel 
mulighed for at forhandle og sikre et rimeligt maksimalt undervisningstimetal eller sikre den nødvendig 
forberedelses- og efterbehandlingstid. 
Når vi ikke har kunnet det, har vi heller ikke, som kreds ønsket at betræde den sten, men hvordan 
kommer vi så videre til den næste sten, hvordan nærmer vi os den anden bred med provisionsaftalen? 
Det vil vi meget gerne snakke med jer andre om. 
Nu har vi fast tilstedeværelse og alt arbejde udføres på skolen med et stigende antal undervisningstimer 
– minimal tid til lærernes linjefagsuddannelse. Lærer der skal dække hinanden ind med vikararbejde ved 
fravær, aldersreduktion der forsvinder i et højt antal undervisningstimer. 
Jeg havde en god kammerat, der ringede til mig i går og sagde; hvad han skulle gøre, for han havde 850 
timer, han var altså på aldersreduktion. Det var om året! 
850 undervisningstimer, det svarer til 28,3 lektioner om ugen. 
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Så kommer der flere og flere besparelser i kommunerne, er løsningen så, at vi forhandler en pulje til 
lærerne, så de kan arbejde hjemme, så de kan forberede, efterbehandle og uddanne sig i linjefag med 
risiko for grænseløst og gratis arbejde? 
Nej! 
Jeg mener, vi sætter lærerne under et enormt pres og individuelt ser problemerne. 
Selvom det så skulle lykkes at få skrevet, at lærerne skal opgøre deres tid, når vedkommende arbejder 
hjemme, så viser den nuværende praksis vedrørende opgørelser, at det vil være konfliktskabende og 
igen individualisere problemerne for lærerne. 
Jeg mener, vi nødvendigvis må demonstrere mangel på tid til opgaver med at fastholde, at arbejdet ud-
føres på skolen, at alt forældresamarbejde sker i arbejdstiden, at hele fag læses i arbejdstiden, at arbejds-
giverne påtager sig ansvaret for, at der er balance mellem ressourcer og opgaver samt at lærerne holder 
fri, når de har fri med de mulige smertelige omkostninger, at lærerne ikke kan nå arbejdsopgaverne kva-
litativt, og at sygefraværet risikerer at fortsætte med at stige. 
Det er der vi og andre kredse står, men hvordan kan vi samle erfaringerne og kræfterne og så komme 
videre. 
I kongresvedtagelsen fra 2014 hed det blandt andet, at medlemmerne har arbejdsmæssige rammer, så 
det er muligt at løse arbejdsopgaverne kvalificeret og videre under klare gennemskuelige aftalevilkår. 
Som jeg læser forskellige forståelser og aftaler fra hele landet, så er der flere af jer, der står for en anden 
og – synes jeg – noget mosgrøn glas sten, end vi gør i 1968. 
En sten som jeg har lys for kunne af meget kort tid oven vande, og som måske kan være endnu sværere 
at komme videre fra. 
Hvis lærere som nogen kredse og eller TR har aftalt kan arbejde f.eks. mere end 250 timer andre steder, 
typisk lande svarende til mere end 6 timer om ugen, hvad er så den næste sten på vejen til den anden 
bred. Ja, hvad er strategien? 
Hvilke incitamenter skulle en kommune have for at indgå en professionsaftale i en kreds, hvor det i dag 
er en pulje hjemmearbejdstid til læreren, som kun sætter grænser for. 
Når det ikke er begrænsninger på undervisningstiden eller sikring af forberedelsestiden, så kan opgaven 
– i form af flere undervisningstider – ligge et stort pres på en ugentlig pulje. 
Arbejdet der udføres i puljen, vil være fysisk usynlig for ledelsen, og der vil altid kunne sættes spørgs-
målstegn ved opgørelsen idet det er læreren selv, der nødvendigvis skal holde øje med den forbrugte 
tid. 
Lærerne er mange steder så pressede, at de næsten accepterer alt for at få lov til at hjem. 
Det kan – efter min opfattelse – sagtens føre til manglende registrering og grænseløst arbejde, dermed 
har læreren ikke klare gennemskuelige vilkår. 
Vi står på meget forskellige sten, lige fra kredse hvor TR indgår aftaler om, at lærerne kun være skolen 
når og undervisning og samarbejde kræver det, selv i 1968, hvor alle har fast tilstedeværelse. 
Men ved vi – uanset hvor vi står – hvordan vi kommer videre til den næste sten og hvordan, vi ender 
på den modsatte bred, den med professionsaftalen? 
Det er ikke min oplevelse. 
Derfor synes jeg, at der er stort behov for – her på kongressen og måske på det kommende formåls-
møde, at få drøftet få planlagt og få sat de mange forskellige trædesten i en strategisk sammenhæng, så 
vi alle kan blive mere bevidste om, forklare og stå inde for vores forskellige strategier. 
Jeg kan forklare vores strategi overfor mine medlemmer, men jeg vil også gerne kunne forstå og kunne 
forklare, hvorledes andre kredses strategier fører frem til den anden bred. 
Hvorledes DLF’s strategi samlet set fører frem til en professionsaftale. 
Som forening skal vi alle kunne stå inde for, at de sten vi betræder og lever op til, at alle medlemmer 
oplever effekten af foreningens arbejde (citat fra den skriftlige beretning). 
Den oplevelse skal ikke kun være selvoplevelse, subjektiv og kortsigtet udtrykt i sætningen. Det er dej-
ligt at kunne få lov til at gå hjem, men også kollektivt, objektivt og langsigtet, en sikring af alles arbejds-
vilkår, så der over alt vil blive skabt et bedre grundlag for at lærere og ledere kan lykkes med deres op-
gaver (også et citat fra beretningen). 
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Jeg opfordrer hermed Hovedstyrelsen til, hvis det ikke sker den 1. oktober, at finde et vadested, så vi 
kan få lavet et konkret, åbent, fordomsfrit eftersyn af de forståelser og aftaler vi indgår i. 
Hvor vi står i kredsen, og hvordan vi strategisk kan bruge vores udgangspunkter til at komme videre. 
Hvordan vi samler os og ikke spreder os? 
Jeg tror ikke, vi finder smutveje, dertil er vores færd fyldt med forhindringer og alt for tung, vi skal være 
indstillet på det lange træk og på en langvarig overgang i en brusende flod og ikke i stille åløb. 
Tak for ordet! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! 
Kjell Nielson, vær så god! 
 
Kjell Nielson: Vi skal have en folkeskole, som er det naturlige førstevalg for alle her i Danmark, vi skal 
have et helt og sundt arbejdsliv. 
Det er vi jo rigtig rigtigt langt fra. Derfor syntes jeg også, det var meget frustrerende at høre under-
visningsministeren stå heroppe på talerstolen og efter en god indledning med, at vi er rollemodeller, så 
var det lige som om, der var noget, der stivnede, hun forstår åbenbart ikke, hvor afgrundsdybe nedskæ-
ringer der er i folkeskolen, og hvor svært det er, at lave en folkeskole, der er et naturligt førstevalg og et 
sted, hvor eleverne kan trives og udvikle sig. 
Vi er ikke herre over, hvad en minister siger, men vi er herre over, hvad vi selv siger. 
Derfor synes jeg også, det var rigtig godt Dorte Lange, at du fik sagt, at nogle af aftalerne der er indgået 
lokalt er rigtig dårlige. 
Jeg vil gerne stå her og så sige; sådan som det er lige nu med OK 15, en dårlig og for svag overens-
komst vi har indgået og Bilag 4, det har vist sig også at være for dårligt og for svagt. 
Det bliver vi nødt til at sige klart og tydeligt, så skal der ikke være nogen medlemmer, som frustrerede, 
kan sidde derhjemme og tænke; hvad – er kongressen egentlig klar over, hvad vores vilkår er? 
Jo, det er vi. 
Det er ikke i orden, men – som det jo er blevet beskrevet – rigtig rigtig mange initiativer tages for at 
kæmpe for det og udnytte overenskomsten og Bilag 4 til det yderste. Den kamp skal vi tage, men vi 
bliver også nødt til at tage den med åbne øjne og sige; det var ikke godt nok! 
Ude på mange af skolerne, der har der været faglig klub, som har taget henvendelse til skolebestyrelser 
for at kæmpe sagen for lejrskole på lokalt skoleniveau. 
Nogen har haft held til, at skolebestyrelsen så efterfølgende har bevilget dem nogle afspadseringsdage. 
Det er jo et tegn på, hvordan man kan kæmpe og udnytte systemet til fælles bedste, at andre skoler bli-
ver presset til at gøre det samme. 
Der er beskrevet, hvordan der er nogen af kommuneaftalerne, som indeholder max. Undervisningstal. 
Så ja, der er masser at arbejde med, og det skal der ske. 
Vi kan også huske fra lockouten, hvordan stewardesserne kom og støttede os. Det er også noget, vi jo 
har været i gang med at støtte flypersonalets kamp ude i lufthavnen. 
Der har været flere aktive medlemmer ude og dele løbesedler ud lørdag formiddag, vi har været med til 
deres demonstrationer. 
Det at vi involverer os og ser ud over vores egen næse, det skaber jo respekt for vores kamp, og det 
skaber forståelse for vores vilkår. 
Så synes jeg også det, som Pasi sagde; vi skal bekæmpe løgnen eller man kan få mere for mindre, for det 
er ved Gud en kæmpe løgn! 
Lige nu står politiet og arbejder for, at vi kan få en tryghedspakke i Danmark, som kan genoprette de 
nedskæringer, der har været for politiet, hvor der er blevet færre politibetjente, og trygheden er faldet. 
Det er jo sådan, at de private vagtværn omsætter for flere penge end politiet lige i øjeblikket. 
Vi skal altså samarbejde endnu stærkere med de andre fagforbund om, at sætte velfærden på dagsorde-
nen, sådan så vi kan få en tryghedspakke, vi skal have en skolepakke, som gør, at der er penge til at lave 
en ordentlig skole, vi skal have opbakning, sådan vi kan lave en stærk overenskomst af den. 
Tak for det! 
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Helle Hjorth Bentz: Ja tak! Anders Liltorp! 
 
10.10 
Anders Liltorp: Så vil jeg lige rose Henrik fra Lolland Falster for et blændende indlæg, og så vil jeg slet-
te mine noter om trædesten. 
Man skulle tro, vi havde gået på formandsskole sammen. 
Der er ikke nogen tvivl om, at der er et kæmpe pres på os alle sammen, presset er nok allerstørst – det 
ved jeg, det er – for vores kolleger ude på skolerne. 
I Rødovre kommune forhandler vi stadigvæk, i det mindste så forhandler vi stadigvæk. 
Vi har forhandlet siden april. Det er ikke bare et langt, men det er også et sejt træk. 
Der er ikke nogen tvivl om, at vi kan enes om meget, men som det sker på det centrale bord, så er det 
også sådan lokalt. 
Lige så snart det kommer til noget, der bare minder om ressourcebindinger, så bliver forvaltningen og 
skolelederen meget påpasselig. 
Det siger vel i virkeligheden alt om den situation, vi står med i dag. 
Det er kun de steder, hvor modparten er villig til at indgå en form for ressourcevinding, en forpligtelse i 
økonomisk forstand, at vi lykkes med at lave aftaler. 
Ellers er vi ude i de trædesten, som Henrik er inde på, hvor vi – efter min bedste overbevisning – skal 
være yderst påpasselige med, hvad det så er, vi vælger at gøre. 
I Rødovre kommune skal der ikke herske nogen tvivl om, at mine kolleger og medlemmer, de vil meget 
gerne kunne arbejde fleksibelt. 
Det er den anden side af virkeligheden i det aftaleløse land, så er vi også selv med til – nærmest – at 
give vores medlemmer dårlig samvittighed, når de lusker hjem og forbereder sig, fordi de ikke kan hol-
de andet ud. 
Så selv om det er svært, så bliver vi altså også nødt til at se i øjnene, at nogle gange kan kompromisser 
også være nødvendige, fordi for mange arbejdsliv simpelthen kan gå i stykker, hvis ikke vi gør det. 
Så bliver vi også nødt til at se på den situation - som vi står i nu – i et lidt bredere perspektiv end lige i 
2013. 
Jeg kan godt huske A 08, selvfølgelig var forholdene markant bedre, men økonomien fra 2007 er støt 
og roligt blevet dårligere – ikke kun på vores område – men på alle områder. 
Jeg kan godt huske, hvordan A 08 aftaler blev udnyttet og en gang, hvor vi i virkeligheden ikke havde 
meget at skulle sige eller kunne gøre, opgaver der blev tilført en fakta. En stigende grad af max. under-
visnings timetal. Ret beset var situationen og udviklingen faktisk den samme, som vi står i nu. 
Nu har vi bare været udsat for noget, der er helt ekstremt, som måske i virkeligheden er rigtig vigtigt at 
huske frem mod OK 18. 
Er der reelt set tale om frie forhandlinger, når vi forhandler på det offentlige område? 
Det mener jeg, at vi bliver nødt til at stille skarpt på. 
Jeg var i en debat med en folketingspolitiker i december 2012. 
Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg var – lige som alle andre – udmærket godt klar over, at skulle 
reformen finansieres, så krævede det ændringer af vores arbejdsforhold og en indblanding fra folke-
tingsmedlemmerne og vores folkevalgte, som på forhånd var aftalt. Stik imod den danske model. 
Problemet er faktisk, at selvom vedkommende jeg diskuterede med både har været tillidsrepræsentant 
på Lindøværftet og en del af fagbevægelsen, han forstod ikke, hvordan at man ikke som politiker, som 
folkevalgt også kunne stille krav til vores arbejdsforhold og løn. 
Som han sagde det; jamen vi er jo ligesom en bestyrelse i et firma! Det bliver vi nødt til at skære ud for 
de folkevalgte, hvad det er for en grænse, der er. 
Det er ikke meningen, at man som folketing skal gå ind og detailstyre forhandlinger. 
De skal fastsætte en ramme, men selve forhandlingerne skal ikke på forhånd være aftalt. 
Vi bliver nødt til at gøre noget for, at den situation står klar. 
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De sidste jeg så vil gøre, det er, at komme med et eksempel på, at vi faktisk kan få trædesten, og vi kan 
faktisk lykkes. 
Jeg var til et møde i Rudersdal, da havde jeg et rigtig godt møde sammen med en hel masse dygtige 
tillidsrepræsentanter. Et af de emner vi drøftede, det var, at gøre det nu, ligesom vi drøfter nu. 
Jeg prøvede at tegne et billede af det her fjernsynsprogram, der hedder ”Mens vi venter”. Vi kender det 
godt, man aner simpelthen ikke, hvad man skal gøre, fordi det vi venter på, det er, at juletræet det skal 
tændes, og vi skal pakke gaver ud. 
Så begynder man at sysle med alle mulige mere eller mindre ligegyldige…. 
Så klipper man julehjerter og laver konfekt. 
Det er et skræmmebillede på den situation, vi kunne ende med at stå i - i Danmarks Lærerforening, hvis 
vi bare sætter os ned og sysler. 
Det er fuldstændig korrekt, det Gordon siger; vi skal ud anvise noget handling for vores medlemmer, 
det er det, vi skal som fagforening. 
Et af mine forslag det var - på Rudersdal er det heller ikke muligt at få lavet en aftale eller en forståelse 
eller, hvad det nu er. Det var også virkelig op ad bakke, jeg fortalte om opgaverne i opgaveregi.  
Selvom vi måske vælger en trædesten, der også er lidt gyngende, jamen så siger jeg; hvad gør vi så, 
imens vi venter. Hvad nu hvis lærerne selv satte tid på? 
Men at udgangspunktet var noget andet end det, vi ellers oplever at forberedelsen f.eks., er det, der er 
tilbage, når alle andre opgaver er løst. 
Så vend den om, sæt tid på jeres forberedelse, hvad I mener – på en eller anden rimelig måde kan stå 
inde for og bagefter, kan man så se, hvad der er til overs til de andre opgaver. 
Det var der faktisk en af tillidsrepræsentanterne, der tog med sig tilbage. 
Jeg håber ikke, når jeg fortæller det her på kongressen, at det så skaber unødig positiv opmærksomhed, 
og der så er nogen, der siger; det må I ikke! 
Det der skete, det var jo, at de havde – ledelse og medarbejdere – en fantastisk god dialog om denne 
her opgave også. 
Som jeg har hørt det, så har det jo givet meget mere arbejdsro på den anden side af sommerferien. 
Det er jo konkrete handlinger, som både det enkelte medlem og som kollegerne ude på Faglig klub kan 
vælge at benytte, de historier skal vi altså være bedre til at dele, dem skal vi også turde at fortælle. 
Tak! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! Lars Sørensen, vær så god! 
 
10.18 
Lars Sørensen: Ja en rigtig vigtig og god diskussion det her, det synes jeg også, i hvert fald siger mig, at 
det er vigtigt at mødes til kongresser og har de her overordnede strategiske diskussioner. 
Jeg vil komme ind på et lidt andet område, men som bestemt også er en væsentlig del af en overens-
komst, nemlig lønnen og lønudviklingen og i at gøre opmærksom på, at der har vi altså et særligt pro-
blem for vores medlemmer på det statslige område. 
I modsætning til den kommunale løn, så er en del af lønnen på det statslige område til lokal forhand-
ling, dog uden en egentlig udmøntningspligt. 
Jeg kommer fra Københavns Lærerforening, vi har i omegnen af 200 ansatte på statslig overenskomst. 
Det er primært vores medlemmer på de private grundskoler med en gymnasieoverbygning. Der er me-
get meget forskellige muligheder for at indgå lønaftaler. 
Nogle skoler – der kan det sagtens lykkes at få lavet en aftale, som sikrer en rimelig og kollektiv løn. 
Andre steder vil det man vil blive mødt med er, at løn skal være til nogle særlige på grund af helt ene-
stående præstationer, man har lavet. Andre steder igen der vil løn for de ansatte være noget, der kom-
mer meget langt ned i prioriterings retten på de ting, der skal laves aftaler på. 
Lønnen for de ansatte på vores private gymnasiers grundskoler er også væsentlig lavere, end den er i 
folkeskolen. 
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Det samme billede kan man også se, hvis vi går over til Frie Skolers Lærerforenings område, de har 
også medlemmer som lønmæssigt er væsentligt under folkeskolelærere, derfor håber jeg på, at vi med 
det tættere samarbejde, der er lagt op til med Frie Skolers Lærerforening også kan være enige om, at vi 
går ud og laver en analyse af, hvordan er lønnen så udviklet over denne her treårige overenskomstperi-
ode, og hvordan kan vi sikre, at de får en løn aftalt som faktisk også er en løn, der bliver udmøntet. 
Tak! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! Allan Mikkelsen, vær så god! 
 
10.20 
Allan Mikkelsen: Jeg vil give sådan et billede – et statusbillede, kan man sige, over det med arbejdstiden 
i Gribskov kommune, kreds 34. 
Så vil jeg også give min fortsatte støtte til LA 4, det tidligere bilag E 1, til sidst vil jeg stille et spørgsmål 
til formanden og til Hovedstyrelsen. 
Jeg vil tage udgangspunkt i status, som sagt, fra Gribskov lærerkreds, som jeg ønskede at dele ved kon-
gressen. 
Da lærerne i kreds 34 tik på sommerferie i år, afsluttede vi arbejdsåret efter Lov 409. 
Det havde været et hårdt arbejdsår. 
Tilbage i januar 2014 besluttede et flertal i byrådet, at vi skulle arbejde efter Lov 409, som vi så skulle 
arbejde efter i 2014 og 2015.  
En beslutning som lærerne i kreds 34 havde svært ved at acceptere, mange gik rundt med den følelse af, 
at Lov 409 var blevet trukket ned over hovedet på os, ikke bare af regeringen, men også af vores lokale 
byråd. 
Op til beslutningen i byrådet havde kredsen en god dialog med Enhedslisten og med socialdemokrater-
ne i Gribskov kommune, hvor det lykkedes via denne dialog, at få indføjet en evaluering af lærernes 
arbejdstid under Lov 409, som en del af den politiske beslutning i byrådet. 
Evalueringen af arbejdstiden i skolerne 2014 og 2015 fandt sted før vinterferien i 2015 og blev afsættet 
for de drøftelser og forhandlinger om lærernes arbejdstid, som kredsen havde med kommunen her i 
foråret. 
Udfaldet af evalueringen var meget tydelig. Lærerne udtrykte klart, at den fleksibilitet som vi kendte til, 
den var fuldstændig væk. 
Som en lærer sagde til mig; det kan ikke være rigtigt, at har man behov for et møde med sit team for at 
tale om en elev i klassen, så kan det ikke lade sig gøre før om en tre-fire uger! 
Jo, det var rigtigt! 
Fra at det var gået fra selvstyrende team, der selv klarede den slags planlægning, så skulle de omkring 
ledelsen for at få tilladelse og godkendelse til det. 
Frustrerende for lærerne og på almindeligt dansk – Torskedumt og en forenklet ledelsesform. 
Det var derfor ikke overraskende af en meget klar udmelding i evalueringen for lærerne var, at lærerne 
ønskede arbejdsvilkår med høj grad af fleksibilitet. 
Lederne gav også udtryk for det samme, de ønskede også fleksibiliteten tilbage på skolerne, hvem der 
også klarede deres udmelding på, at de ikke ville gå på kompromis i forhold til ledelsesretten. 
Det blev de efterfølgende støttet i af kommunen. 
Forhandlingerne endte med at kommunen ikke ville lave en arbejdstidsaftale med os, men de ville der-
imod gerne lave et dokument vedrørende lærernes arbejdstid gældende fra 1. august 2015.  
Det blev som sagt ikke en aftale eller et dokument, hvor kredsen fik indfriet alle vores målsætninger i 
forhold til et resultat. F.eks. fik vi ikke indarbejdet i dokumentet noget omkring ugentlige maksimale 
lektionstal. 
Til gengæld indeholder dokumentet på vores arbejdstid væsentlige enighedspunkter med kommunen, 
som en lærergruppe udtrykte i forbindelse med en evaluering. Her tænker jeg f.eks. på ønsket om flek-
sibilitet, som er kommet direkte til udtryk med minimum 33 timers tilstedeværelsespligt. 
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Desuden er det også værd at fremhæve, at man har krav på en samtale om sin opgave oversigt, ved den 
nærmeste skoleleder, hvor man også – har vi fået skrevet – et krav på at få et tal på f.eks. forberedelses-
tiden, altså hvad er den forventede tid, man har til denne opgave? 
Der kan man sige; det er jo selvfølgeligheder, det er noget, der står i det centrale papir og de ting, men 
lokalt når vi er i gang, da er det i hvert fald vigtigt for mig, som kredsformand at kunne støtte TR’erne, 
når lærerne står og har behov for at følge, hvor mange forberedelsestimer har jeg pr. uge, hvor mange 
timer har jeg til den og den opgave, at man kan sige; jamen vi har et stykke papir, hvor der står, man har 
krav på denne her samtale, hvad er det, på hvilket tidspunkt er det. 
Så på den måde er Bilag 5, tidligere Bilag 1.1. meget nyttigt oppe hos os. 
En tommelfingerregel i vores arbejdstid er, at vi skal arbejde 39 timer gennemsnitlig om ugen i 43 uger, 
med minimums 33 timers tilstedeværelse pr. uge. 
Ønsker man, som medarbejder, at ligge alle sine arbejdstider på skolen, så er det den enkelte lærers be-
slutning, det står også i vores dokument. 
Med dokumentet om vores arbejdstid synes jeg, at vi har fået et godt afset til at arbejde videre med at 
nå kredsens og foreningens målsætninger i forhold til det omkring arbejdstidsaftale. 
I billedet med de 10 trædestene – det var vel Dorte på Kredsformandsmødet, der senere blev til Kreds-
formands TR møde fortalte om det med trædestenene. 
I billedet med de 10 trædestene hvor vi er nået i mål på 10. trædesten, der er vi i Gribskov, som jeg 
vurderer det, nået på 3.-4. trædesten, så der er lang vej igen der er så arbejde, der skal gøres, kan man 
sige. 
I hvert fald kan man sige med vores dokument, så er der flere områder, som kredsen skal arbejde på at 
forbedre og udbygge, det gælder efteruddannelse, der i Gribskov kommune mere og mere bliver betrag-
tet, som et privat anliggende. I hvert fald hvis man spørger ledelsen. 
Det gælder at nå en øvre grænse og ugentlige lektionstal med i dokumentet om vores arbejdstid, har de 
fleste lærere 26-27 lektioner om ugen. 
Det er et stort arbejdspres og i længden usundt for arbejdsmiljøet. 
Det gælder sikring af den enkelte lærers tid til forberedelse. 
Alle lærere har forberedelsestid, men den aftales lærer og leder imellem. 
Jeg kender til lærere på fuld tid, hvor en lærer har tre timers egen forberedelse og en anden lærer med 
nogenlunde samme opgaver har syv til otte timers egen forberedelse. 
Det gælder mulighed for pause til lærerne henover skoledagen. 
Her har kredsen været nødt til at markere overfor et par af lederne på skolerne, fordi de er ude at sige, 
at man sagtens kan arbejde fem timer i træk, uden at have pause. 
Som sagt er vi kommet videre efter Lov 409. 
Jeg vil gå så langt og sige, at vi har lagt lockouten bag os, men vi har ikke glemt den. 
Der er lang vej igen. 
Og Gribskov Lærerkreds tre værdier, dialog, samarbejde og tillid er fortsat under hårdt pres, har trænge 
kår kan man sige. 
Kredsen har igen et samarbejde og en dialog – jeg vil faktisk gå så langt som at sige – en god dialog 
med kommunen, men den er ikke på samme niveau, som den var før lockouten. 
Men med afsæt i vores evaluering, med afsæt i de centrale resultater med Bilag 4, tidligere 1.1, så synes 
jeg, vi er kommet videre, det at der blev sagt ja til den overenskomst gjorde, at vi ikke står ude på side-
linjen og bliver mere og mere frustreret, vi er kommet ind på de her trædestene - som Henrik også var 
oppe at tale om - og er kommet videre, men der er lang vej endnu. 
Det var sådan et billede fra Gribskov Kreds 34, det var også min fortsatte opbakning til Bilag 4, jeg 
synes, der er gode muligheder de næste par år for at nå flere resultater i forhold til lærernes arbejde. 
Så kommer vi til mit spørgsmål, fordi alle er oppe at sige. 
Der skal arbejdes på alle niveauer til jer og lærerne og kredsene og foreningen og vi skal støtte det en-
kelte medlem osv. osv. 
Alt det er jeg ikke uenig i, jeg synes, det er rigtigt vigtigt. 



 79 

Det jeg bare tænker – det mit spørgsmål sådan set handler om – det er, skal vi lave en aftale om nogle 
år, som et centralt gældende for hele Danmark, så er der også noget omkring relationen, kan man sige 
til de centrale led i Danmark til Undervisningsministeriet, til KL og de ting og der er mit spørgsmål, 
hvad gør Hovedstyrelsen sig af overvejelser i forhold til at genetablere et godt samarbejde f.eks. med 
undervisningsministeren og med andre centrale, kan man sige, ledelser i Danmark. 
Nu var Ellen her jo i går, det er dog trods alt en start, hun kom lidt skævt fra start, synes jeg i forhold til 
at møde os, hun havde chancen, men kom lidt skævt fra start, men dermed ikke være sagt, at vi skulle 
tage imod uden i forhold til at kunne samarbejde om de ting, men gør man sig af tanker i den sammen-
hæng, og hvad gør Hovedstyrelsen sig af tanker i den sammenhæng, for skal vi nå et resultat om tre år, 
så skal den relation være på plads, ellers får vi ikke noget resultat! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak, så er det Irene Madsen, og når Irene Madsen har holdt sit indlæg, så ligger vi 
formiddagens kaffepause, det vender jeg lige tilbage til. 
 
Irene Madsen: Jeg ligger mig slipstrømmen på de andre talere, der har været oppe at snakke om Bilag 
1.1., jeg er enig med Morten og Henrik og Anders. 
Jeg bliver i hvert fald bekymret for vores forening, hvordan hænger det sammen med den udvikling, der 
er ved at ske? 
Jeg er ikke så beskrivende i min måde at sige det på, jeg er nok mere ordfattig. Men der er heldigvis sket 
en positiv fremgang med forståelsesaftaler, og de er hjulpet godt på vej på de 15 punkter, der er stadig 
kommuner og skoler, der har svært ved at få en dialog i gang. Det er en stor udfordring, som jeg mener, 
der skal tages meget alvorligt. 
Jeg har deltaget i mange klubmøder, hvor de forskellige holdninger kan mærkes meget tydeligt, i 
Brøndby har vi en hoveddialog med kommunen, og vi har fået lavet en brugbar forståelsesaftale, men 
vi har også medlemmer på SOSU, som hører under Staten, der har vi meget sværere ved at komme i en 
konstruktiv dialog med ledelsen. 
Der er løsnet op på tilstedeværelsen med fiks og flekstid, men det blev langt fra oplevet som en op-
blødning af Lov 409. 
Der er meget forskellige vilkår, der er blevet lavet rundt omkring, det er helt ned på skoleniveau. 
Jeg mener, at det skal vi være meget opmærksomme på, jeg er ikke sikker på, at vi kun skal gå decentralt 
i udviklingen af arbejdstiden. 
Danmarks Lærerforening er en meget homogen forening, det er vi selvfølgelig, fordi 95 % arbejder i 
folkeskolen, det, at vi ligner hinanden rundt om i landet, er en kæmpe styrke for sammenholdet og sam-
lingskraften i foreningen. 
Men den forsvinder i de forskellige vilkår og arbejdsforhold, der indgås rundt omkring, derfor kan de 
forskellige vilkår blive en stor udfordring. 
Jeg er godt klar over, at en central aftale ikke ligger lige foran, men jeg vil alligevel gerne opfordre til, at 
der bliver udarbejdet værktøj til at hjælpe til en evaluering og bakke op om muligt forslag. 
Jeg vil også gerne opfordre til, at de indgåede forståelsesaftaler bliver grundigt analyseret og sammen-
lignet, og er der en rød tråd igennem dem – ting der er det samme – der giver mening, og at lave så 
centrale aftaler skal iværksættes og det skal i hvert fald italesættes og det skal være synligt, og vi skal 
bruge det i den videre strategi. 
Jeg tror, det er vigtigt, at vi taler om de her ting, så vi alle sammen ved, hvad er det egentlig, der bliver 
aftalt rundt omkring både i kommunerne, men også helt ude på skolerne, så vi kan sammenholde og 
sige hvad kunne egentlig blive en løftestang. 
Opgaveoversigten er en stor ud fordring, hvordan skal den egentlig se ud for at være et styringsredskab, 
et værn for at jeg kan løse mine opgaver kvalificeret. 
Dialogen er mest en teoretisk vision, der er ikke eksisterende i hverdagen mange steder. Dialogen har 
meget trange kår, hvornår er det lige, man kan have sin samtale. Det bliver svært at få ændret på noget, 
når planlægningen er færdig og inden planlægningen er færdig, er det svært at få overblikket på, hvordan 
kommer det til at se ud? Både for lederen og for læreren. 
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Den løbende dialog er for nogen angstprovokerende, fordi har man et reelt problem og bliver mødt 
med, at du skal gøre tingene smartere og hurtigere eller sætte din ambition ned – er ikke tilfredsstillen-
de. Og får den enkelte til at spørge. ”Er det mig der er umulig?” 
Derfor kunne jeg ønske mig, at der bliver arbejdet på den ideelle opgaveoversigt både i form og som et 
brugbart styringsredskab og en hjælp til dialogen. 
Tak! 
 
Helle Hjorth Bentz: Tak for det – som bebudet tager vi en formiddagspause, I får 20 minutter helt præ-
cist, så jeg vil venligst bede jer om at være tilbage i salen, når klokken 5 minutter i elleve, for der fort-
sætter vi debatten. 
Tak! 
 
Onsdag den 9. september 2015 – fra kl. 11.00 – 13.00 
 
Helle Hjorth Bentz: Mens de sidste finder deres pladser, og vi får lukket dørene, så vil jeg lige begynde 
med noget af det, den sidste taler sagde, før vi gik til kaffepausen. 
Irene begyndte sit indlæg med at sige; jeg er ikke så ordrig! 
Spørgsmålet om, hvorvidt man er ordrig eller ordfattig, hvordan man forholder sig til det i forhold til 
indlæg her på talerstolen, da vil vi venligst henlede opmærksomheden på forretningsordenen, som fak-
tisk i Punkt 5 forholder sig til det og som angiver, at de indlæg man ønsker at komme med – i forbin-
delse med debatten om formandens beretning – må ikke overstige 7 minutter i første omgang. 
Så lad dette være en venlig, høflig henstilling og opfordring til jer om, at være opmærksomme herpå. 
Det er dejligt, at I er så talelystne, vi sætter stor pris på det. 
Derfor skynder vi os videre, vi er i gang med det første tema under debatten om formandens beretning, 
det er punkt 1 Overenskomstforhold, der er flere indtegnede talere, den første der skal op nu efter pau-
sen, det er Karina Pedersen, vær så god! 
 
11.02 
Karina Pedersen: Jeg har ikke taget tid, men jeg tager chancen alligevel. 
Jeg er arbejdsmiljørepræsentant på en skole på Falster, jeg kan fortælle, det har været et travlt år for mig 
og for landets samlede arbejdsmiljørepræsentanter. 
Jeg har siddet midt i samtaler for kolleger, der har været syge i lang tid, jeg har siddet med ved samtaler 
hos kolleger, der er ved at blive afskediget på grund af sygdom, jeg har siddet med ved samtaler, hvor vi 
skulle prøve at omprioritere opgaverne for at undgå at blive syge, jeg har siddet med ved samtaler for at 
støtte, så mine kolleger ikke bliver syge. 
Det har været travlt! 
Jeg ligger øre til mine kolleger, der er frustrerede over, at de ikke kan forberede den undervisning, de 
ved er nødvendig. 
De ved, der sidder en Anders, der faktisk er temmelig intelligent, men han får de samme opgaver som 
de andre, så begynder han at kede sig. 
De sidder med en Magnus, der ikke har forstået nogen af opgaverne, så begynder han at kede sig. 
Vi ved alle sammen her i dette rum, hvordan det går med elever, der keder sig, så begynder de at blive 
urolige, det bliver vi også syge af, når ikke vi kan styre vores klasser. 
Jeg havde en kollega, som kom for et par dage siden og sagde; Karina, jeg blev så vred! 
Hun havde været til en samtale med en pædagogisk konsulent og med AKT vejleder omkring en elev, 
de siger til hende; jamen du skal bare tilrettelægge særlig undervisning til din elev her! 
Så skal du lave det forløb, og det forløb og det forløb! 
Nej, siger hun. Jeg blev så gal! 
Hvornår skal jeg gøre det? Siger hun så. 
Jeg har også tre elever fra Syrien, der ikke forstår dansk, jeg har fem elever, der har boet her i godt nok 
lang tid, men ikke kan læse. Hvornår skal jeg nå det? 
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Den vrede som kommer, når vi ikke kan nå vores opgaver, den gør os syge. 
Det er ikke fordi, min TR kollega ikke har haft travlt, de har haft lige så travlt. 
Det er heller ikke fordi, vi ikke gør noget, vi har lavet APV, og vi har lavet handleplaner, vi har stukket 
Bilag 4 op i næsen på vores skoleleder, som trækker på skulderen og siger; jamen det er jo kun hensig-
ter, hvis ikke det kan lade sig gøre, så skal jeg ikke gøre det. 
Så det er ikke fordi, vi ikke gør noget, men vi har brug for at blive klædt lidt bedre på. 
Derfor blev jeg så glad, da der i indkaldelsen til regionale møder i efteråret står både tillidsrepræsentan-
ter og arbejdsrepræsentanter skal deltage i de her møder, fordi vi står i første geled, og når vi står sam-
men og er klædt på, så vælter vi heller ikke. 
Så hvis først første geled vælter, så vælter de også bag os. 
Et par dage efter kom så med strategi for arbejdstid. Der står så, at foreningen i særlig grad skal støtte 
tillidsrepræsentanterne og have opmærksomhed på medlemmernes engagement i at skabe forbedrede 
arbejdsvilkår. 
Der er det jo så, jeg har mit forslag, jeg beskriver. 
Særlig grad at støtte tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne, jeg er sikker på, at det blot 
er en forglemmelse, som hurtigt kan rettes til, men grunden til at det er så vigtigt, at vi har fokus også 
på arbejdsmiljørepræsentanterne. 
Det er, at vi har brug for at sparre med hinanden med vores forskellige funktioner og vores forskellige 
vinkler for at hjælpe vores kolleger bedst muligt. 
Lotte Bøgh Andersen siger sådan her i sin bog; Alle mennesker har et behov for at føle sig kompetente, 
det gør en kæmpe forskel, hvis man føler, man har gjort sit bedste. 
Lige nu – det gælder både for vores kolleger og for os som tr og amr. 
Vi gør vores allerbedste, men vi ved, vi kunne gøre det bedre. 
Så derfor er der brug for den, så foreningen styrker både arbejdsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter, 
derfor skal man huske arbejdsrepræsentanterne hele tiden. 
Det er baggrunden for mit forslag til den lille forglemmelse. 
Tak! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! Og Karina Pedersen fremlagde forslag nr. 3, som jo altså er blevet omdelt 
og ligger på jeres bord, og ændringsforslaget til Hovedstyrelsens forslag C4.1 findes i den næstsidste 
linje, hvor der er en tilføjelse – tillidsrepræsentanterne der hedder; der hedder og arbejdsmiljørepræsen-
tanterne. 
 
11.06 
Johan Elkjær vær så god! 
Johan Elkjær: Jeg vil godt have lov til at gå lidt tilbage i tiden til 2013, det bliver husket, som overgrebet 
og Corydon osv., men jeg vil godt have lov at tage en lidt anden vinkel på det, fordi i 2013 – jeg er altid 
glad for at være medlem af Danmarks Lærerforening. 
I 2013 var jeg stolt. 
Jeg mener måden, vi tacklede forløbet op til overgrebet på, var ret enestående. Mange fagforeninger 
ville være fristet til ikke at gå den vej, som vi valgte. 
Jeg skal ikke nævne nogen, men der var jo nogen, der valgte noget andet end os, jeg tror, de betaler en 
pris for det i dag. 
Når jeg synes, at det er vigtigt at nævne, så er det fordi, den situation vi er kommet i i 2013 med lockou-
ten og den styrke, vi så viste hinanden, at vi har. 
For altid vil være vores udgangspunkt, når vi diskuterer overenskomst og folkeskolereform, og det er en 
kampagne ingen fagforeningsledelse, ingen formand – selvom jeg har meget respekt for vores – kunne 
have skabt den enighed og det udgangspunkt for fremtiden, som vi selv gjorde, som medlemmer i den 
måned. 
Det betyder, at mange diskussioner i det daglige er nemmere. 
I foråret skulle vi stemme igen, jeg valgte at stemme nej. 
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Jeg kan godt se, at trædestenene bringer Danmarks Lærerforening lidt tættere på at være tilbage i en 
situation, hvor man er part i arbejdstidsforhandlingerne. 
Det kan man jo ikke undervurdere. 
Omvendt så ser jeg hver dag kolleger, som er ved at drukne. 
Det kan man heller ikke undervurdere. 
Hvordan er det, man stiller de ting op overfor hinanden? 
Vi kan diskutere ja/nej længe, det er sådan nogen diskussioner, der som regel ikke flytter nogen menne-
sker, vi får jo aldrig alternativet at se, hvad ville der være sket, hvis …. 
Så derfor vil jeg hellere se frem. 
Når jeg ser skolereformen, så tænker jeg; vi skal ikke lytte for meget til, hvad Ellen siger på det punkt. 
Vi skal selvfølgelig samarbejde og gøre det så godt, vi kan. Selvfølgelig skal vi ikke sige i klasselokalet, at 
det er skolereformens skyld, at vi ikke er forberedt. 
Men til gengæld mener jeg faktisk, vi skal sige det alle andre steder. 
Grunden til det er, at jeg tror ikke skolereformen har nogen chance for at blive en succes, heller ikke 
selvom vi gør det så godt, som vi overhovedet kan. 
Jeg mener, der er tre ret objektive grunde til, at den bliver en fiasko. 
For det første så er heldagsskolen aldrig rigtigt ønsket af andre end nogen elitepolitikere og nogen tek-
nokrater i moderniseringsstyrelsen. 
I hvert fald ikke i den form det fik. 
For det andet så er der - tror jeg - en overhængende fare for, at kvaliteten i det danske uddannelsessy-
stem vil falde, og at kvaliteten i folkeskolen vil falde, og at det vil vise sig ved kommende undersøgelser. 
Jeg håber, det er forkert, men jeg tror det ikke. 
Det sidste er, at der er jo visse elementer af denne her reform, som for alle der vil se det, måske ikke 
Ziegler, men så alle andre der er visse elementer i denne her reform, som er åbenlyst tåbelige. 
Derfor tror jeg ikke, den har en chance for at blive en succes. 
Det mener jeg, vi skal stå på hele tiden, vi skal ikke være dem, der får det her til at fungere – i den for-
stand. 
Det er meget populært at pege på forskellen, børn er forskellige og landsdele er forskellige og skolelære-
re er forskellige og alting er forskelligt, men min personlige opfattelse er, at jo tættere man kommer på 
andre mennesker, desto mere er det faktisk lighederne, der træder frem. 
Jeg tror - i meget høj grad - det gælder folkeskoler og for folkeskolelærere. 
Jeg tror grundlæggende, at der er rigtig mange ting, der er ens uanset hvor man er i landet, og uanset 
hvordan lokale aftaler osv. bliver udmøntet. 
Jeg tror, det gælder fra Skagen til Gedser, at de opgaver vi får overstiger den tid, vi har, og at det pro-
blem at det er et helt centralt problem, som vi skal forholde os til. 
Anders snakkede i går om 28-29-30 lektioner, jeg kan hilse og sige, at på min skole, der læser alle med 
udgangspunktet 27, det er også for meget. 
Jeg er enig i, at det er selvfølgelig en situation med et langt træk og vejen tilbage til noget, som vi havde, 
kan forekomme uendelig lang. 
Selvfølgelig er det de mange små skidt, som tæller, men samtidig tror jeg også, at vi er nødt til at have 
nogle mål, som vi kan formidle til vores kolleger, sådan at projektet om at være fælles om en hverdag, 
som vil forekomme ret svær at overkomme, at der er en eller anden form for italesættelse af, at vi skal 
et bestemt sted hen, at man faktisk godt kan sætte tid og fornuft på vores arbejde. 
Før alt det her skete snakkede vi jo om 25 lektioner om ugen som værende et sted, hvor vi kunne stå 
inde for kvaliteten i folkeskolen, det mener jeg, vi skal tilbage til. 
Jeg mener, vi skal sige; det er fornuftigt at have 25 lektioner om ugen max. Nyuddannede osv. er det 
måske endda for meget. 
Det skal vi sige højt og ved næste sætning, jeg mener, vi skal sige hver eneste gang, vi er i diskussion 
med nogen, det gælder uanset, om det er på skolen, om det er i forhold til offentligheden, om det er i 
lokale forhandlinger, men aftalen det er 25 lektioner om ugen, og vi vil - om nødvendigt når tiden er 
rigtig - tage en konflikt på det. 
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Tak for ordet! 
 
11.14 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Jette Husum, vær så god! 
Jette Husum: Jeg ønsker en dialog om vejen frem med hensyn til aftale og overenskomst, jeg mener, det 
er rigtigt vigtigt, det synes jeg, de forrige talere også har vist, at det er vigtigt, at vi får den dialog bredt 
ud og Anders mistede jo ikke kongres, så her har du et rigtig godt emne til en lang kongres, til at finde 
ud af, hvad er det, vi gerne vil? 
Jeg har med interesse læst den skriftlige beretning, og jeg har nogle ting, som jeg vil trække frem inden, 
jeg kommer frem til det spørgsmål, som jeg vil sende til Hovedstyrelsen og Overenskomstudvalget, og 
som jeg vil sige, det er nok Anders, der må stå på mål for. 
På side 12 har jeg med interesse læst, at kollektive aftaler, der regulerer arbejdet er et fundament på 
arbejdsmarkedet. 
Det er jeg enig i, så står der på side 10, for jeg har sprunget lidt i det. Det skulle jo passe med det, jeg 
ville sige – at medlemmerne har i overenskomstperioden stået med den massive udfordring, at de er 
blevet bedt om, at undervise flere timer på bekostning af den tid, der skulle bruges til at forberede og 
efterbehandle undervisningen. 
Aha, tænkte jeg så – de ved det godt! 
Ved de også, at det er her, vi sælger ud af vores lærerprofession? 
Lærer - tænker jeg – har været en af grundstenene i vores samfund, og fordi lærere engagerede, som vi 
hørte ham, der fik Stinus prisen i går, de eksisterer alle vegne, så er vores samfund kommet frem til det, 
det er i dag, og jeg synes godt, vi kan være stolte over det. Garanteret har dem, der står nede i kælderen 
også gået i folkeskole, altså dem fra Mærsk. 
Videre siger beretningen på side 10. Forberedelsestiden er mange steder endt med at blive den tid, der 
er tilbage, når alle undervisningstimer, praktiske opgaver og møder er afholdt, så er der blevet en buffer 
pulje, og det er vores forberedelsestid, som vi stiltiende har accepteret er blevet en bufferpulje til at 
kommunerne kan få tingene til at hænge sammen, det er bare ikke i orden. 
Vi gik til OK med enighed om, at der skulle arbejdes for rammer, der sikrer lærerne og børnehaveklas-
selederne mulighed for professionelt at forberede, gennemføre, evaluere undervisningen, samt at løse 
øvrige opgaver i tilknytning til undervisning, herunder have et godt samarbejde med forældre. 
Er det det, der svarer til en fælles forståelse? 
Altså man laver fælles forståelse. 
Jeg kan også blive lidt træt af rammer, rammer betyder det bare rammer, eller har man også tænkt, at jeg 
skal have et fundament, der virker – nemlig at jeg kan stå på mål for den undervisning, jeg går ind og 
leverer, det kan jeg ikke helt finde. 
Så står der videre på side 19, at noget af det, der går igen i henvendelser fra medlemmer og kredse er, at 
der mangler tid til at forberede undervisningen og tid og mulighed for at samarbejde med kollegerne 
om pladsen, udvikling af undervisning – det var en fejl….. 
Jamen er det løst med det, vi er ved at vælge nu rundt omkring. Har Danmarks Lærerforening løst det 
eller sukrer vi hinanden ind – undskyld jeg siger det direkte – sukrer vi hinanden i ind, at vi kan måske 
ligge nogle småsten ud. 
Jeg har lovet, at jeg ikke kalder dem lortesten. 
Jeg kommer fra Randers, det kan I formentlig også se et eller andet sted, vi har jo i mange år måttet 
arbejde med, at vores arbejdsgiver har bestemt vilkårene. 
Jeg føler ikke, at man skal have ondt af os i Randers, og Peter nu må du godt lige lukke ørene. 
Det synes jeg ikke, fordi de har jo gjort det, de kunne ud fra de økonomiske muligheder, der er. 
Der kan man såmænd også flekse med det, som lederne har lagt op til, men man kan flekse indenfor 
tidsrummet 7 til 17. 
Det jeg synes, er interessant med de aftaler, der er indgået med fælles forståelse, der er indgået, det er 
det her med, når man skal gå hjem, hvordan holder vi snor i de timer, folk er gået hjem med? 
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Er de til at blive aflønnet efter overenskomsten, så man får et efter 17 tillæg, hvordan bliver de registre-
ret eller er de pludselig rekord, selvom det ikke findes i Lov 409? 
Jeg kan se, der står i beretningen også, at der er temmelig mange kredse, som har lavet fælles forståelser, 
men der er jo ingen af de fælles forståelser -  nu er jeg ikke ude på at kritisere nogen, jeg er mere fru-
streret – der sikrer lærerne noget tid til at forberede, så de med ro i sindet kan gå ind og gøre det bedste 
for vores ungdom og vores børn. 
Derfor Anders, da jeg var i Aalborg og høre dig fortælle, da havde vi de her trædesten, det var faktisk 
det, der fik mig til at tænke; ai, men så vil jeg godt stemme ja, fordi Danmarks Lærerforening har en 
plan, som består af nogle småbidder, som til sidst betyder, at vi vil have et hele. 
Men jeg har brug for at vide – og inden jeg kommer til det, så vil jeg lige sige, at i går var du også klar 
over, at lærere underviser meget, du nævnte 28-30 lektioner og 4-5 timers forberedelse, det kan jeg da 
godt hurtigt omsætte til, at der er ca. en time pr. syv lektioner, til en broget flok, som godt kan være 
oppe 28 elever.  
Det kan da aldrig lykkes, da ikke med æren og professionen i behold. 
Nu lyder det som om, jeg vil banke Danmarks Lærerforening, nej det vil jeg ikke, jeg vil have, at vi skal 
stå sammen om det her, fordi de skal ikke tage os enkeltvis, vi vil være sammen om det her. 
Nu har vi også skrevet til kommunalpolitikerne, at vi har fattet det. 
Det synes jeg er meget meget positivt, men så må vi også have et bud på, hvad er det så, vi vil, år vi 
sender det her ud i æteren. 
Hvad vil Danmarks Lærerforening? 
Der kommer tilsyneladende ikke flere timer til folkeskolen, tværtimod formodentlig. 
Vil vi fortsat acceptere, at forberedelsestiden skal være en buffer, som kan blive mindre og mindre eller 
kan fragmenteres ud, hvor den nu passer ind? 
Det har jeg brug for, at vi kunne få et svar eller en hensigt på. 
Jeg vil også gerne vide, om Danmarks Lærerforening stræber efter at lave en aftale med KL, eller de 
stræber efter at lave en fælles forståelse, sådan så der bliver en stor trædesten. 
Det er i hvert fald noget, hvor vi kan se, at der er respekt om vores profession, men der er respekt om 
forberedelse, altså for at kan lave undervisning. 
Jeg tænker, at når man går ind i de her fælles forståelser, så har vi ligesom accepteret, at de har ind-
skrænket vores mulighed for, at kunne forberede os og dermed have et godt arbejdsmiljø også, og med 
værdighed ude hos vores elever. 
Så mit spørgsmål er Danmarks Lærerforening arbejder I for en fælles forståelse med KL eller arbejder 
Danmarks Lærerforening for at få en aftale, som løser den her problemstilling? 
Det forventer jeg ikke lige, at I kan givet et stort og udtømmende bud på i dag, men en hensigt, den 
kunne jeg godt bruge, ellers kommer jeg nok herop igen. 
 
11.22 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! 
Carsten Lynge Simonsen, vær så god! 
 
Carsten Lynge Simonsen: Den 19. september 2014, det var en fredag, da jeg gik hjem fra mit arbejde, 
da vidste jeg godt, at jeg ikke havde nået alt det, jeg gerne ville. 
Egentlig så havde jeg heller ikke nået de opgaver, som jeg syntes var nødvendige. 
Det har været fuldstændig nødvendigt at nå til bunds i de opgaver, jeg havde fået, det er egentlig ikke 
fordi, jeg stiller sådan vanvittig store krav til mig selv, men lidt alligevel. 
Tidligere på året havde jeg svoret for mig selv, at jeg ikke ville arbejde aftener og weekender. 
De skulle helliges min familie og mig selv fuldstændig, så derfor var jeg gået hjem med en rigtig dårlig 
fornemmelse i kroppen, men egentlig også inde i hovedet, nu var det mandag, og så måtte det gå, som 
det nu kunne gå. 
Det var sådan en hård kamp inde i mig selv, mellem – på den ene side min dårlige samvittighed og den 
faglige stolthed. 
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På den anden side, så det der princip om ikke at arbejde gratis hjemme i weekenderne og aftenerne. 
Det blev søndag, det var en solskinsdag, jeg stod ude i skoven lige syd for Aalborg, der ligger noget, der 
hedder Lundby Krat, det er et dejligt sted, der var jeg taget op med mine unger, på det tidspunkt havde 
jeg en der var 3, og en der var 5, de var fulde af krudt, nu skulle friheden nydes, intet arbejde overhove-
det kun familie og fritid. 
Vi skulle op ad de stejleste bakker, og vi skulle finde en rigtig dejlig pind, vi kunne slås med, og vi skulle 
rigtigt nyde det. Ingen arbejde. 
Vi skulle måske lave en gemmeleg. 
Skoven var både skøn og varm og her sidst i september, der tror jeg, jeg havde fanget en af de bedste 
dage, men alligevel – selvom ungerne var fulde af liv og glæde, skønne og skøre ideer – så må jeg ind-
rømme, at mit fokus det smuttede væk fra dem. 
Et helt andet sted hen. 
Mandag, hvordan fanden skulle det gå, en trykken for brystet, den spredte sig, jeg observerede ungerne 
i leg, og jeg begyndte lige så langsomt at gennemgå min mandag. 
Tre lektioner i 3. klasse fuldstændig uforberedt. Femten uforberedt skole/hjem samtaler i 2. C, 50 mi-
nutter til at forberede det hele. 
Det næste dot på min liste den dag, som jeg også skulle prioritere, det var tirsdag morgen i 3. A. 
Jeg kan lige så godt sige nu, at den mandag, det blev den værste dag i mine 16 år, som skolelærer. 
Jeg var tæt på at knække, jeg kan mærke det på min brystkasse lige nu, når jeg tænker tilbage på, hvor-
dan følelsen var. 
Det produkt jeg leverede, det var virkelig utilfredsstillende og devaluerende for arbejdsglæden, og kvali-
teten var helt i bund. 
Ja, så snakker vi om trædesten, der er forskellige veje og forskellige trædesten at gå for at løse de her 
massive problemer. 
For mig kunne en løsning have været, at de her samtaler som jeg vidste, ville fylde hele weekenden, 
dem kunne jeg have sagt; ja – dem ordner jeg søndag! 
Ligesom i gamle dage. 
Det har vi altså en stor gruppe medlemmer, som har et ønske om at kunne gøre det her. 
I Aalborg har vi undersøgt det her blandt medlemmerne og 50 % af alle dem, der svarede på vores un-
dersøgelse, vi havde en stor svarprocent, men 50 % af medlemmerne ønskede en løsning, hvor de kun-
ne tage arbejdet med hjem. 
Derfor så kan lærerne i Aalborg i indeværende skoleår, de kan sådan set selv vælge at tage opgaver med 
hjem, de kan også vælge at lade være. 
Det betyder jo ikke, at gratis arbejde og grænseløs arbejde ikke skal have stor bevågenhed, det undersø-
ger i udgangen af denne her måned. 
Med en grundig evaluering af det, vi kalder værdipapirer, vi gør det i samarbejde med Skoleforvaltnin-
gen, og i samme undersøgelse så har vi fokus på den nødvendige dialog mellem lærere og leder om op-
gavemængden. Ikke kun om tiden fordi jeg kan jo godt få at vide – du har ti timer til at ordne din lejr-
skole i koordinator funktion. 
Når så opgavemængden fylder tyve. 
Så vi har fokus på, hvad er formålet med vores opgave, og hvad er indholdet, hvordan lykkes vi med 
opgaverne? 
Her har medlemmerne altså brug for støtte, hvordan får man en dialog med sin leder om det her? 
Der skal vi hjælpe dem. 
Glatte og slimede trædesten som de er blevet kaldt, de kan altså godt føre et spændende sted hen, men 
man har altså brug for en hånd til at støtte sig, når man går på dem, og det er vores opgave. 
Vi skal passe på alle medlemmerne i vores arbejde med aftaler, og vi skal være i tæt dialog med dem i 
maskinrummet – både dem der gerne vil arbejde hjemme, og der skal også tages hånd om de medlem-
mer, som ønsker alt arbejde tilrettelagt på skolen, så vi kan lykkes med det. 
Så for medlemmerne og sammenholdets skyld, så bør begge dele og dermed alle medlemmer kunne 
tilgodeses i arbejdet med aftaler. 
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Tak for ordet! 
 
11.28 
Helle Hjorth Bentz. Ja tak. Flemming Ernst, vær så god! 
Flemming Ernst: Ja tak! 
I 1993 var det maksimale lektionstimetal 24,32 pr. uge, det svarer til 730 timers undervisning om året. 
Det var uden lovkrav om undervisnings differentiering, det var uden forventning om læringsmålssty-
rende undervisning, det var uden 6. ferieuge og det var med mindre teamsamarbejde, vil jeg gætte på og 
med langt færre øvrige opgaver end i den nuværende folkeskole. 
Resultatet burde jo være, at den enkelte lærer i dag absolut har et maksimalt undervisningstimetal, der 
ikke er højere end de 730 i 1993. 
Det mener jeg sådan set også bør være vores langsigtede mål, at undervisningstiden ikke kommer høje-
re op, det skal det være, fordi vi skal kunne levere en kvalificeret undervisning og have tid til at forbere-
de den. 
Vi blev kørt over i 2013, det gjorde ondt, men vi skal videre. 
Jeg mener faktisk, at Bilag 4, det er skridt på vejen, det har hjulpet os i Hvidovre, hvor jeg også er 
kredsformand. 
Men det er selvfølgelig ikke målet, målet er et helt andet, vi står overfor mange udfordringer lige nu. 
Folkeskolens økonomi, den er blevet forringet, det har Anders fortalt i beretningen, de næste fire år ser 
det ud til, at kommunernes økonomi bliver endnu mere forringet. 
Der bliver lavet et omprioriteringsbidrag på 1 % og ganske vist i 2016, ja der får man de ¾ tilbage. 
Vi mangler lærere, det er svært at skaffe uddannede lærere. 
I går kom ombudsmanden så med en opfordring til Undervisningsministeriet om, at man ændrede fol-
keskoleloven, sådan så man ikke behøvede at være læreruddannet for at undervise i folkeskolen. 
Er det løsningen, det tror jeg ikke, men på den anden side set, kan man sige, hvis de undervisningsti-
mer, der er i dag skal varetages af færre lærere, så kan en matematiker godt regne ud, at det betyder, at 
så skulle man læse flere timer, og det skal vi selvfølgelig ikke gøre. 
Lige nu skal vi forsøge at bruge Bilag 4 mest konstruktivt til gavn for medlemmerne, men på langt sigt 
og det er Ok 18, så skal vi da komme med vores bud på, hvordan en arbejdstidsaftale, kan se ud. 
Jeg tror kun, der er en måde, vi kan sige, at det kan blive forbedret på, det kræver ressourcer. 
Så der er nogen steder, vi må prøve at tage det. 
Vi skal forsøge, at bruge det faldende elevtal, der kommer i folkeskolen til at fastholde de ressourcer, 
der er nu, sådan så ressourcerne ikke går ned sammen med antallet af elever. 
Så skal vi prøve at få midlerne fra den omprioriteringspulje, den ene procent, som der nu ligges op til, 
at kommunerne skal spare, vi skal simpelthen kunne argumentere for, at vi skal have del i den pulje, 
sådan så vi får en folkeskole, der faktisk kan leve op til både målsætningen og reformen og folkeskolens 
formål, det er politiske arbejde, det må vi gøre, men det er det, der skal være med til at skabe grundlag 
for, at vores arbejdsforhold bliver bedre – så kvaliteten i undervisningen og for eleverne også bliver 
bedre. 
Det er det, der står foran os. Jeg tror ikke, vi har den endelige løsning her, lige nu arbejder vi ud fra 
Bilag 4 og prøver at gøre det bedst muligt, men på længere sigt skal vi have en anden aftale, jeg person-
ligt mener, at det er en aftale, vi skal have. Vi er nødt til at have et politisk niveau andet end KL ind-
over, fordi det kræver ressourcer. 
Tak! 
 
Helle Hjorth Bentz: Inge Thomsen, vær så god! 
 
11.32 
Inge Thomsen: Det var dejligt at høre Flemming komme med et bud på, hvad vi gør, jeg havde tænkt 
mig at komme og spørge, om Hovedstyrelsen har nogen bud på – hvad gør vi så? 
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Jette fra Randers fik egentlig sagt meget af det, jeg havde tænkt mig at sige noget om, men noget af det, 
jeg har hørt her, det er, at der er lang vej, der er rigtig lang vej igen. 
I Ontario tog det 10 år, før de fik en aftale. 
Det kan vi simpelthen ikke vente på. 
Der bliver sagt, at der er sorte pletter på landkortet, så kan jeg jo høre, at der er kommuner, hvor man 
godt kan finde ud af det. 
Jeg kommer fra Københavns kommune, vi har forståelsespapiret, men det er da ved gud ikke fordi vo-
res medlemmer har gode arbejdsforhold, jeg tror, det er ligesom, jeg kan høre fra mange andre, nej, 
man har det ikke godt, fordi man har et eller andet forståelsespapir. 
Folk er under et kæmpe arbejdspres, det kan vi ikke vente på, vi kan ikke vente alle de år, før vi kan 
gøre noget. 
Jeg synes, det er godt, at vi evaluerer det og det bliver evalueret helt ned på medlemsniveau, det skal vi 
gøre, men lige så vigtigt, så er det, hvad gør vi så? 
Når vi så får svarene fra det ene og det andet, og det bliver jo nok lidt forskelligt, hvad gør vi? Hvad 
skal vi ud at gøre? 
Man kunne også sige; en fælles platform i det dlf. Hvad er det, vi vil? 
Den diskussion synes jeg, vi skal have, og jeg synes egentlig Flemming, du prøver at komme med nogen 
bud, jeg mener, vores medlemmer har brug for, at vi sammen går ud, at vi sammen går ud og siger no-
gen ting, at vi sammen viser en vej, det er den vej, vi går, det kan godt være, det tager tid, men vi går 
sådan og sådan. 
Gordon fik sagt, at det vi gør ved de kommuner med de sorte pletter, så laver vi skriftlig henvendelse til 
KL, det kan vi godt, og det skal vi også gøre, vi skal evaluere, men det er ikke nok, vi skal simpelthen 
finde ud af, hvad er det, vi kæmper for, hvad er det for nogle konkrete ting, vi sætter op? 
Jeg tror mange af vores medlemmer, de er der ikke om ti år, for de kan ikke holde til det. 
Vi bliver nødt til at have nogen ting, vi sammen går ud og gør, det skal ikke bare være fra kreds til 
kreds. 
Tak! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak, Thomas Raa Olsen, vær så god! 
 
Thomas Raa Olsen: Vi skal se frem, men vi skal også huske, vi skal huske, at der var en del, der til OK 
møderne sagde, at Bilag 1.1. hvor nu Bilag 4 er elastik i metermål. 
At vi nu forundres over modpartens fortolkninger, det er ansvarsfraskrivelse fra vores side, det dårlige 
stykke håndværk af indgået aftale, der kan tvistes og drages i tvivl og det fra første dag. 
Jeg synes, vi skal vælge indad og sige; det var ikke godt nok! 
Vi var nogle stykker, der sagde; det er det her, der kommer til at ske! 
Jeg kan slet ikke forstå forundringen over det. 
Vores berømte trædesten, fremtiden – kan vi ikke godt blive enige om her, at der er langt større pro-
blemer her i verden end vores. 
Klimaforandringerne, det er et langt større problem, end det vi står med her. 
Med den regering vi har nu, så bliver det i hvert fald ikke mindre. Med sædvanlig kortsynethed så skæ-
rer regeringen ned på klima målene, det er jo helt katastrofalt. 
 
Vi ved alle sammen, hvad det betyder for Danmark, det betyder, at vandstanden stiger, og det giver jo 
store problemer rigtig mange steder i Danmark. 
Der er jo også lige det ved det, at når vandstanden stiger, så forsvinder trædestenen, det er jo ikke så 
godt. 
Klaus Hjorth og Ziegler i går har lovet os en stigende vandstand, de har lovet os, at der i de kommende 
år skal skæres ned, vandet stiger. 
De sten, der måtte være lagt ud i går, kan vi ikke se i morgen. 
I min verden betyder det, at tanken om at sigte efter en professionsaftale, det er utopi. 
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At tro på, at vi om tre år har flere ressourcer, som er helt nødvendige, hvis professionsidealet skal være 
opfyldt, det er endnu mere elastik at sigte efter end Bilag 1.1. 
Man kan godt være professionel, fordi man arbejder mellem 8 og 16.  
Der er rigtig mange i den offentlige sektor, der kunne fristes til at tage arbejdet med hjem. 
Socialrådgiverne f.eks. – en stor tak herfra synes jeg, vi skal sende til Susanne Falsting fra Odense, en 
professionel socialrådgiver, som i arbejdstiden – sikkert fra 8 til 16 sagde fra overfor kommunens ulov-
ligheder. 
Det er fandme professionelt, og det er godt! 
Læger og sygeplejersker, jeg har lige været i kløerne på dem, de må hver dag - tror jeg – gå hjem med 
uforrettet sag i forhold til deres professionelle ideal om, at gøre tingene ordentligt, men er det, det 
samme som at de uprofessionelle? Nej, det er det ikke, de er dæleme dygtige og professionelle! 
Derfor er et mål om at vende tilbage til hjemmepraksis forfejlet og forkert. 
Vi skal, som forening i kredsene, tillidsfolk, arbejdsmiljørepræsentanterne hjælpe hinanden til at dele og 
samarbejde på arbejdspladsen. 
Det kan og det skal vi, fordi vi er professionelle, det er det, der er vejen frem. Vi kommer ikke tilbage til 
situationer, hvor der bliver hældt så mange ressourcer i, så vi kan drømme om, at komme i nærheden af 
noget af det, der var engang. 
Gordon sagde, at der er nu indgået aftaler eller noget, der ligner i 55 før 34 kommuner. 
Jeg vil godt lige erindre om formandens ord, som jeg i øvrigt i den sammenhæng han plejer at sige dem 
i er uenig i. 
Det er ikke mængden, men det er kvaliteten, der er afgørende. 
Så 55 det behøver ikke at betyde, det er godt. 
Tak! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak, Marianne Lund, vær så god! 
Marianne Lund: Ja, jeg vil følge lidt op på det, som Inge Margrethe fra Københavns Lærerforening også 
var oppe at sige. 
Jeg er så privilegeret at være ansat i en kommune – Lejre kommune, hvor vi faktisk har et rigtig godt 
samarbejde med borgmesteren, forvaltningen og vi har en lokalaftale.  
Det er en lokalaftale, hvor vi har haft rigtig godt held af at have Bilag 4, derfor ser vi faktisk frem til, at 
arbejdsretten forhåbentlig finder frem til at tolke punkt 3 sådan, som vi læser den. 
Erfaringen med Arbejdsretten er måske ikke den bedste, men lad os nu håbe, de også kan læse, fordi 
det var en af betingelserne for, at vi lavede vores lokalaftale, det var, at vi sagde; jamen der skal være 
den dialog omkring forberedelsen. 
Den sendte vi så til hjørne, kan man sige, vi havde en helt klar forventning om, at der ville komme en 
hel tolkning af den, som lever op til det, vi går ind for. 
Den venter vi på, med spænding, men det gør ikke, at vi ikke er glade for vores lokalaftale, vil jeg bare 
sige. 
Jeg mener, vi er på – jeg ved ikke, om det er en trædesten – vi står i hvert fald med benene godt plantet 
i den grønne muldjord i Lejre kommune, hvor vi forventer, at denne her kan bruges til at komme vide-
re. 
Det betyder ikke, at vores lærere render omkring med armene oppe over hovedet og siger; hold da op 
og siger; hold da op nu har vi det rigtig godt i Lejre! 
Det gør de faktisk ikke, fordi det er vores store problem, det er sådan set at få den lokalaftale til at virke 
ude på skolerne, få den dialog om opgaveoversigten som det klart fremgår, at vi skal have. 
Få den dialog om, at der skal være balance mellem ressourcer og opgaver. 
Det er godt nok hårdt politiarbejde at være ude i, men det er en af de ting, som vi er nødt til at gøre, for 
ellers går det, som vi tror ved det gyldne bord, da vi forhandlede lokalaftalen, ja så kommer den jo ikke 
til at virke for vores medlemmer. Så det synes jeg, er fores største dilemma lige nu. 
Derfor vil jeg godt sige, at vi ser frem til, at der bliver lavet en proces og evaluering af, hvordan det går 
også i de kommuner, hvor vi har lokalaftale. 
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Jeg kan godt støtte det forslag, som ligger på vedtagelse 0.1. 
 
Helle Hjorth Bentz: Tak! Bent Svendsen vær så god! 
 
11.42 
Bent Hansen: Jeg var 16. februar 2015 til formandsmøde efter OK forliget, på det møde blev der flere 
gange sagt; vi må ikke efterlade nogen på perronen! 
Jeg forstod det sådan, at hvis kredse ikke kunne komme nogen vegne med kommunen, så skulle der 
tages hånd om det. 
Protester og uoverensstemmelser skulle løftes højere op. 
I Haderslev har det været fuldstændig umuligt at komme nogen vegne, forhandlingerne stoppede stort 
set, før de var startet. 
Kommunen fatwa var at der ikke skulle indgås aftaler, hverken på kreds/kommuneplan eller på skole 
TR plan. 1. august 2014 fik lærerne pålagt i Haderslev at undervise i ikke to lektioner mere, men fem 
lektioner mere, altså 850 timer i gennemsnit. 
Resultatet var en stigning i sygefraværet på over 50 % i december til marts 2015.  
Derfor var der også 80 %, der sagde nej i Haderslev. Vi anbefalede faktisk ikke et nej, vi anbefalede 
ikke at sige ja. 
Men vi følge ikke stor opbakning fra Danmarks Lærerforening, tværtimod følte vi os noget alene på 
perronen, men vores nej havde effekt, politikerne i Haderslev brød sig ikke om, at være en af de få nej 
kredse. Derfor havde kredsen udenom vores forvaltning møde med borgmester og andre fra ØK ud-
valget, vi opnåede – trods forvaltningens modstand – at blive enige om, at punkt 3 i Bilag 4 skulle ud-
møntes fra 1.8.2016. 
Fra 1.8.2016 skulle der fremgå tid til den samlede forberedelsesopgave for opgaveprojektet. 
Nu var vi nået til 9. september og der er stadig ingen kolleger, der har tid på den opgaveoversigt. 
Forvaltningen modarbejder det, og det er en kamp at få politikerne til at tage ansvar. 
De lader sig blindt styre af embedsmænd, som ingen forstand har på skoleområdet, det er jurister og 
økonomer. 
Hver gang vi har en tvist, er svaret fra embedsmændene, vi har spurgt KL, og de siger … 
Jeg tillid mig at spørge forvaltningen, om de ikke kunne tænke selv. 
Intet svar. 
Derfor er det også vores opfattelse, som andre kredse har udtrykt, at Bilag 1.1. – nu 4 kun er hensigts-
erklæringer, som hele tiden bliver tolket og sjældent – stort set aldrig – til vores fordel. 
Jeg er meget spændt på, hvad sagen om punkt 3 ender med, jeg er ikke så stor optimist, som en af de 
tidligere talere. 
Vi føler os efterladt, ikke bare på perronen, men efterhånden på rangerterrænet, hvor vi ikke kender 
vejen, for hvem er det, der sidder ved skiftesporet. 
Jeg mindes en Olsen bande film, hvor Yvonne og Keld søn viser handling på rangerterrænet, det kunne 
være dejligt, hvis DLF viser mere handling og sætter retning og holder fast i den. 
Så lader vi embedsmændene sidde tilbage i den afsporede vogn på rangerterrænet. 
Haderslev Lærerkreds er i den seneste opgørelse den kreds, der har den 4. højeste organisationsprocent, 
det bliver vi ikke ved med at være. 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! Regitze Flannov vær så god! 
 
11.46 
Regitze Flannov: Vældig interessant at diskutere vores fælles strategi i vores fælles fagforening. 
Jeg synes stadigvæk, at vi skal gå efter en professionsaftale, hvor folk har mulighed for, at overholde 
folkeskoleloven og have et ordentligt arbejdsmiljø ude på skolerne. 
Jeg er også rigtig glad for, at når vi nu er en fælles fagforening, at skal følge en fælles strategi, at vi jo 
besluttede, at alle de fælles forståelser og aftaler er derude, er en tur inde centralt og få gode råd med på 
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vejen, det har jeg selv haft brug for, derude hvor jeg også er kredsformand, sådan så vi ved, at vi er på 
rette spor, og der er en eller anden snor i det, fordi det tror jeg, der er, jeg sidder selv i overenskomst-
udvalget, hvor vi også har været meget optaget af det, det handler selvfølgelig også om, når vi er på vej, 
er vores strategi, at vi ikke kommer til at stille lærerne ringere, end de i virkeligheden er i loven. 
Det tror jeg i hvert fald, at rigtig mange af os overvejer derude, når vi laver dialog med kommunerne. 
I Frederikssund havde vi jo engang en fjordaftale, vi var meget stolte af, det var en af landets første 
professionsaftaler, vi siger den første, vi er lidt uenige om det nogle steder, den konfliktede vi os til 
dengang, fordi sådan var situationen dengang, og det handlede om økonomi, der var råd til det. 
Den professionsaftale har vi ikke nu mere, nu har vi altså ingen aftale, fordi vi er en kommune, hvor det 
er politisk bestemt, at der ikke må laves aftaler med os. 
Så ved I godt, så finder man alle mulige andre sprækker, det har vi også gjort. Vi startede hardcore ud 
på generalforsamlingen for to år siden med at lave en vedtagelse, hvor vi var enige om, at når de ikke 
ville have aftale, så er der ren lov og fuld tilstedeværelse. 
Så har vi så levet et år med det, der må vi så sige, at rigtig mange lærere var ved at dø i det spil, altså de 
var ved at blive klemt mellem os og så skolelederne, det har I sikkert også oplevet, som tilbyder nogen 
andre ting. 
Så vi sad faktisk i kredsstyrelsen og skulle tage valget og tage skyklapper på og lade være at se, at lærerne 
ligesom begyndte at finde andre ordninger eller, at vi som kredsstyrelse måtte se at finde en ordning 
med kommunen, så vi ligesom kunne tage hensyn til – så vi kunne få nogen ordnede forhold for de 
lærere, der var begyndt at lave andre ordninger, så det vi gjorde, det var simpelthen at begynde, i stedet 
for at fokusere på, hvor lærerne var, så fokuserede vi på, at de skal have opgjort arbejdstid hver en time. 
Vi har ikke kunnet holde, at de skal være til stede på skolen, så derfor er vi gået over i § 7 og sagt; vi 
skal simpelthen have opgjort alle timer, det er ikke en akkord at gå hjem, det er ikke en aftale, det er 
stadig under loven og § 7 skal overholdes, den med opgørelse af arbejdstiden. 
Begge dele presser hele tiden kommunen i forhold til at lave en aftale med os, det er sådan set hele ti-
den det fokus, vi har, kan vi presse kommunen over i aftalerummet+ 
Vi har nogen få sejre, vi har f.eks. – fordi det synes Frederikssund kommune var helt rimeligt – fået tal 
på forberedelsesopgaven, fordi sådan kunne de da ikke læse det anderledes. 
I dag i avisen kan vi læse efter også lidt lobbyarbejde for os, at man nu anbefaler tolærerordninger i 
forhold til at veksle understøttende undervisning. 
Det er vi rigtig glade for, men vi har ved gud også udfordringer, det har været nævnt en del her, det 
med læringsmålstyret undervisning og andre pædagogiske tiltag, som vælter ind og tager tiden for den 
sparsomme forberedelse, men aller aller først har vi skoleøkonomien, som udfordring. 
Jeg tror faktisk ikke, at det ville være muligt – på vores side af bordet – lige p.t. at lave en aftale. 
Jeg synes egentlig, at vores største problem nu er økonomien i skolen. 
Vi har en demografi udfordring, der gør, at vi skal vælte penge fra børneområdet over i ældreområdet, 
det er mange mange millioner selv i sådan en forholdsvis lille kommune. 
Regeringen har lavet en minus vækst løsning, så pengene skal findes hos os og over i ældreområdet, vi 
kan direkte se det på budgettet også i overslags årene. 
Så før kampen om aftale, ser jeg kampen om økonomi og ressourcer, jeg tror simpelthen ikke, vi er i 
stand til at lave en aftale, vi blev lockoutet for at finansiere det her. Vi kan ikke bare gå tilbage og lave 
en aftale med den helt helt nye økonomi, der er i skolen lige nu. 
Det er en politisk kamp om ressourcerne og det er et nul som spil og det er her, vi skal ind og være 
vedholdende og vise, hvad er det egentlig for nogle konsekvenser, det har at spare sådan på uddannelse 
i Danmark? Det giver i hvert fald ikke vækst og velfærd. 
 
Helle Hjorth Bentz: Annette van Buren, vær så god! 
 
11.52 
Annette van Buren: Henrik fra Lolland Falster efterlyste en hilsen fra de mosgrønne glatte sten, den 
kommer så her, jeg kommer fra Sønderborg, hvor vi har lavet et administrationsgrundlag, jeg skal ikke 
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trætte jer med indholdet og detaljerne, men det handler om, at vi har 35 timers tilstedeværelse og så 
seks timer, som er lagt ud til lærernes egen disposition – hvorfor så det? 
Anders citerede i går Jørgen Husted, som sagde på et tidspunkt; at lykkes som lærer er at lykkes som 
menneske! 
Man kunne måske også vende det om og sige; at lykkes som menneske er at lykkes som lærer! What 
ever! 
Det mener jeg ikke er et faktum, vi kan ignorere. 
De tilbagemeldinger vi får fra vores kolleger er, at de er rigtig glade for den fleksibilitet, som ligger i 
vores aftale. 
Nu kommer jeg jo fra Dybbøl, som er en af Danmarks historiens store slagmarker, og jeg nægter sim-
pelthen at sende mine kolleger ud kanonføde, fordi vi skal stå rigid for noget, som jeg kan se og få til-
bagemeldinger fra mine medlemmer på, at det er ikke det, de har brug for eller ønsker lige nu. 
Så er spørgsmålet så, er det så godt nok? 
Det spørger mine elever også nogen gange om, når de kommer med et eller andet, så siger de; er det 
godt nok! 
Svaret er altid – vor hvem? 
Næh, jeg tror sådan set ikke, at det her nogen olympisk aftale på nogen måde, fordi det skaffer ikke 
mere forberedelse til lærerne, og de er stadigvæk presset, ligesom man er alle andre steder i landet. 
Er det uproblematisk at stå på en mosgrønne glatte sten? Næh, det er det heller ikke, men vi arbejder 
hele tiden på tingene, og nu er vi også i en kommune, hvor vi faktisk har en forholdsvis o.k. dialog med 
både det politiske system og med forvaltningen. 
Men nu citerer jeg lige frit fra hukommelsen – Morten fra Ballerup skrev på et tidspunkt et indlæg i 
Folkeskolen, hvor han siger; vi havde brug for en bulldozer, men med OK 15 fik vi en hammer og en 
mejsel! 
Det kan også godt være, du har ret i det Morten, men så er jeg bare nødt til at sige, at for mig er en 
hammer og mejsel et bedre værktøj end at stå og kradse på døren med neglene og forsøge at komme 
ind, og det er sådan set det, jeg anser vores administrationsgrundlag for at være. 
 
Klapsalver… 
 
Så bliver der også spurgt – de her trædesten, de mosgrønne glatte sten, hvor fører de hen? 
Det ved jeg sgu ikke, altså det tror jeg ikke, der er nogen af os, der ved noget som helst om. 
Jeg ved i hvert fald, at en langsigtet strategi, den er påkrævet, men vi kommer nok også til at justere på 
den rigtig mange gange for at komme over på den anden side af floden. 
Mens vi arbejder på den der langsigtede strategi, så bliver vi simpelthen nødt til at stille med et overle-
velsesperspektiv for vores medlemmer, og det er det, jeg mener, at et administrationsgrundlag gør nede 
hos os. 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak, Jane Søgaard, vær så god! 
 
11.55 
Jane Søgaard: Ja tak! 
I november 2014 så var der ti skoler på Frederiksberg, de er så store, så det er faktisk alle skolerne på 
Frederiksberg, der skrev et brev til Undervisningsudvalget i Frederiksberg kommune. 
Samstemmende for de her breve fra de faglige klubber, det var, at lærere og børnehaveklasseledere der 
havde forventninger til, at der skulle være sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. 
Herunder mere tid til forberedelse og andre opgaver, reduktion i antallet af undervisningstimer, beskri-
velse af et forringet arbejdsmiljøindhold og et generelt stigende sygefravær. 
De ønskede et gensidigt tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem lærer og ledelse på alle niveauer. 
På den baggrund så drøftede Frederiksberg Lærerforenings bestyrelse jo afstemningsresultatet, vi tog 
tøvende lønaftalen til efterretning for vores overvejelse havde primært fokus på arbejdstid. 
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Jeg har lige i den anledning behov for lige at minde mig selv og kongressen om, hvad vores arbejdstids-
krav egentligt var i år. 
Der skal være aftalte rammer for arbejdstiden, der sikrer lærerne en mulighed for professionelt at forbe-
rede, gennemføre og evaluere undervisningen, samt at løse øvrige opgaver i tilknytning til undervisning. 
Jeg vil med det samme sige, at jeg er fuldstændig overbevist om at vores forhandlere i OK 15 har opnå-
et det bedst mulige resultat. 
Jeg er fuldstændig overbevist om, at Hovedstyrelsen – ligesom alle os andre – ønskede bedre vilkår for 
lærer, der er på undervisning. 
Men min konklusion på aftalens fundament, dens reelle muligheder for at forbedre lærernes vilkår er 
ikke den samme, som den enstemmige Hovedstyrelse og et flertal af kredsene kom til. 
For mig var spørgsmålet og resultatet godt nok. 
Var KL til noget, eller var de ikke. Anerkendte KL vores krav om aftalte rammer for arbejdstiden? 
Var KL vågnet op af sin tornerosesøvn, var de begyndt at forstå, at der skal mere end bare varm luft 
ringbind og pæne hensigtserklæringer til for at sikre folkeskolen og lærerne de nødvendige rammer, for 
at arbejde professionelt. 
Var KL villig til at gå imod indgåelse af en kommuneaftale her i 15 og påtage sig deres arbejde så meget, 
af folkeskolen? 
Det kræver jo, at Ziegler og co., siger fra overfor regeringens krav om, at lærerne og dermed eleverne 
betaler regningen for en reform, som de færreste ønsker. 
Har vi nu med OK 15 sikret os, at vi ikke fremtidig skal stå med hatten i hånden, for at sikre os den 
fornødne forberedelsestid, den nødvendige tid til udvikling af skolen og måske vigtigst – opfatter vores 
arbejdsgivere – med indgåelse af Bilag 4 – en forpligtelse i forhold til at sikre lærerne bedre vilkår, f.eks. 
i forhold til undervisning og arbejdsmiljø. 
Kort sagt var resultatet godt nok til at i møde komme de helt grundlæggende behov for et sundt ar-
bejdsmiljø og en god undervisningskvalitet, sådan som brevene fra de faglige klubber på Frederiksberg 
efterlyste? 
Det mente Frederiksberg Lærerforenings bestyrelse ikke, derfor anbefalede vi enstemmigt vores kolle-
ger på Frederiksberg at stemme nej til aftalen. 
85 % fulgte vores opfordring. 
Få uger efter afstemningsresultatet - før blækket var helt tørt på papiret – så løb KL fra tidsfastsættelsen 
på opgaver, et punkt som af Hovedstyrelsen blev fremhævet som nagelfast med Bilag 4. 
På både kredsformandsmøder og på de regionale tr-møder, blev vi mødt med flere hovedstyrelsesmed-
lemmer, som gang på gang gav udtryk for, at det var ødelæggende for Danmarks Læreforening at gå i 
strejke for arbejdstid, den ville vi aldrig vinde, blev der sagt. 
Nogen nævnte på et kredsformandsmøde – umiddelbart før det regionale TR møde – at det vigtigste 
for kredsene og Hovedstyrelsen var at sikre sammenhængskraften i Danmarks Lærerforening. 
Der var en opfattelse af, at en strejke ville være at vanskeliggøre sammenhængskraften. 
Jeg er ikke enig, jeg har aldrig mødt et medlem, som betaler sit kontingent til Danmarks Lærerforening 
på grund af sammenhængskraften. 
Jeg mener, at det allervigtigste – til gengæld har jeg mødt rigtig mange medlemmer, som betaler sit kon-
tingent, fordi det at været medlem af Danmarks Lærerforening giver bedre mulighed for at leve et godt 
lærerliv. 
Det vigtigste er ikke at sikre sammenhængskraften, det er den nødvendige, for at opnå et resultat ja, 
men det vigtigste er at sikre resultater for medlemmer, som reelt løser deres udfordring. 
I modsætning til Hovedstyrelsen, så kan jeg ikke se ind i fremtiden. 
Jeg ved ikke, hvordan en konflikt ville have endt, men jeg ved og mærker, at jeg har et ansvar, som poli-
tisk leder i det her ikke bare på Frederiksberg, men som en del af Danmarks Lærerforening til at indgy-
de mine kolleger den tillid, som også Morten herfra efterlyser, en tillid til at de kan medvirke til en for-
andring og de gennem handling også skaber forvandling. 
Den tillid har jeg savnet under forårets drøftelse om resultatet. 
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Lad os nu antage, at Hovedstyrelsen havde ret og strejkevåbnet ikke kan sikre os en bedre arbejdstid, 
hvad er vores alternativ så? 
Jeg har stillet spørgsmål på denne her talerstol – ja jeg tror lige så længe, jeg har været med til kongres-
sen, det er ved at være nogle år nu.  
Jeg bliver nok ved indtil, jeg får et svar, for jeg synes, vi skylder os selv så at spørge, hvad kan vi gøre i 
stedet for? 
Så vil jeg da afslutningsvis lige bemærke, at jeg også på sidste års talerstol nævnte OK periodens længde. 
Normalt har det jo været sådan, at korte overenskomstperioder har været i vores favør, hvad er grun-
den til, at vi nu har valgt at lave en overenskomst på en 3-årig periode for et resultat, som ikke løser 
vores udfordringer? 
Hvorfor ikke lave et årige overenskomster, hvorfor valgte vi ikke det? Hvorfor synkroniserer vi ikke 
vores overenskomster med det private arbejdsmarked, så kan de både mangle gær undervisere kan de! 
Tak for ordet! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Eva Stemann Larsen vær så god! 
 
12.01 
Eva Stemann Larsen: Tak for det. 
Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi begynder at kigge på, hvilke succeskriterier, vi skal stille op frem til 
2018, hvilke konsekvenser skal det have, hvis de der omtalte trædesten ikke fungerer? 
Jeg vil sige det på den måde, at vi skal kunne måle os selv på det, vi skal kunne måle – overfor med-
lemmerne – at der rent faktisk er sket noget frem til 2018. 
Jeg havde været med til det møde, der var inde ved – hvor vi fik at vide omkring den enige Hovedsty-
relses anbefaling til OK 15, den dag jeg var der, så tænkte jeg; jamen, det er jo klart, man kan jo ikke 
gøre andet – en enige Hovedstyrelse har jo anbefalet et ja, så det må jeg selvfølgelig også gå ud og gøre, 
så sundede jeg mig i tre dage over det der, så om morgenen efter den tredje dag, så vågnede jeg og så 
tænkte jeg; nej, nej, det kan du jo ikke, der er nogen hensigtserklæringer, men der er jo ikke noget hånd-
tag i det her. 
Så gjorde jeg noget, som for mig var en meget alvorlig ting, det var nemlig, at gå ud og anbefale et nej, 
på trods af at hvad ledelsen i Københavns Lærerforening og hvad en enig Hovedstyrelse havde sagt. 
Det gjorde mig meget nervøs, fordi jeg tænkte; kan jeg overhovedet det, som et loyalt medlem af det 
hele? Men det var jeg nødt til, jeg var nødt til at spørge mig selv; er det her godt nok? 
Jeg synes, at vores selvrespekt er dybt under pres. Det koster at kæmpe, folk har kæmpet før os, der har 
været typograferne, der har været porcelænsmalerne, der har været mange forskellige – historisk set. 
Der bliver sagt her fra vores talerstol, at folk drukner! 
Ja, det er også det, jeg ser, jeg ser at ligegyldigt, hvor hurtigt man løber, så kan man ikke nå sit arbejde, 
man kan ikke gå hjem med den følelse, som en anden en stod og snakkede om med en tilfredshed, for 
man ved bare, at bunkerne ligger der. 
Det vil skal tilbage til, det er, at vi skal selvfølgelig have aftaleretten på plads, vi skal vise, at det her ikke 
vise om at passe børnene, som forældrene troede under lockouten, det var bare et problem det der med 
at få passet børnene - - nej, børnene skal undervises. 
Det er en kamp, vi tager, det skal gå op for forældre, politikere og elevorganisationen, som indimellem 
slet ikke forstår, hvad det er, vi snakker om, at det er skolen, vi kæmper for, det er skolens fremtid, der 
er under pres. 
Vi må kæmpe – ja, det koster – men jeg synes også, vi har musklerne på længere sigt, så det har jeg brug 
for at sige til jer. 
Samlingskraften i DLF er under pres og i samfundet bliver vi truet og atomiseret, som et lille bitte land, 
det skal ikke være forskellig fra Skagen og til Gedser på den måde, som de prøver at gøre det, vi er 5 
millioner indbyggere i Danmark, det må da kunne lade sige gøre at lave nogen fælles aftaler. 
Tak for ordet! 
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Helle Hjorth Bentz: Ja tak, så er det Heidi Rasmussen og efter Heidi Rasmussen har jeg et indlæg til fra 
Henrik Hansen, jeg kan godt se, at klokken er frokosttid, men vi tager de to indlæg, så tager vi ? fra 
Gordon Nørskov og Anders Bondo Christensen, inden vi går til frokost. 
 
12.05 
Heidi Rasmussen: Tak for ordet! 
Vi er udfordret af først og fremmest af ressourcemangel i folkeskolen, der er meget store ambitioner, 
det har magthaverne – på vores vegne – det har vi selv, som lærere, vi har enormt store ambitioner for 
folkeskolen, hvad skal vores strategi så være, når vi imødegår de her ambitioner. 
Michael Ziegler hjemme i vores kommune, han siger; vi skal ikke regne med, der kommer flere ressour-
cer til folkeskolen, snarere tvært imod! 
Der var heller ikke ligefrem løfter i hans ord til os i går med hensyn til økonomien i fremtiden, det kun-
ne have været rart, hvis han havde stået og lovet, nu han havde nogle tilhørere, som ville have syntes, 
det var dejligt, at vi ikke ville blive ramt, som folkeskole, fordi vi allerede er spændt hårdt for. 
Det lovede han ikke, tværtimod. 
Men kommer der flere ressourcer i fremtiden, det kunne jo være rart, der er rigtig mange, der står her 
og siger; jamen vi bliver nødt til at have tilført flere ressourcer, men hvad nu hvis de ressourcer ikke 
kommer, hvad skal vores svar være, hvad skal vores strategi være? 
Jeg tænker, at når vi bliver bedt om en længere skoledag med alle mulige spændende tiltag, så skal vi 
sige ja, det lyder rigtig spændende, det ville være rigtig rigtig godt, men det ser ud til, at kommunen ikke 
har råd til det. 
Når vi får at vide, at vi skal have større inklusion, så synes vi, det er en rigtig rigtig god ide, det giver 
rigtig meget mening også med hensyn til, at vi gerne vil være en fælles folkeskole og skabe et fælles 
hold, det er en rigtig god ide, men det ser ud til, at der ikke er råd til det i kommunen, fordi det koster 
også ressourcer. 
Vi vil gerne have bedre resultater, bedre resultater kræver også, at man har mere tid til det enkelte barn, 
det er en rigtig rigtig god ide, det vil alle lærere rigtig rigtig gerne. 
Det ser ud til, at vi ikke har råd til det i vores kommune. 
Vi vil gerne have mere it ind i undervisningen, det kræver, at vi bliver rigtig gode til at gøre det, som 
lærere, det vil vi rigtig rigtig gerne, rigtig spændende. 
Det ser desværre ud til lige for tiden, at det er der ikke råd til i kommunen. 
Vi vil rigtig rigtig gerne have, at vi løfter alle børn udover det SOSU økonomiske rammer, de kommer 
fra, det er en rigtig rigtig god ide, det vil vi rigtig rigtig gerne, det kræver noget tid, det kræver en målret-
tet indsats, det kræver, at man har tid til nogen gange at tage nogen børn ud af mindre grupper og un-
dervisnings diffenciere rigtig meget, det vil vi rigtig gerne, lige nu ser det ud til, at vi ikke rigtigt har råd 
til det i vores kommune. 
Alle mulige ting er spændende, både noget man selv ser mulighederne i, noget der kommer nedefra, og 
noget der kommer oppefra. 
Alle de her ting alle de her krav, det er jo serviceudvidelser og lige nu ser det ud til, at der i hvert fald i 
vores kommune ikke rigtigt er råd til serviceudvidelser. 
Det kunne være befriende, hvis man indimellem bare siger det, som det er, det ville være rigtig rigtig 
godt med en længere skoledag, med et bedre resultat i folkeskolen – lige nu ser det åbenbart ud til, at 
der ikke rigtigt er råd til det.  
Så kan man også spørge sig selv; har vi råd til at lade være? 
Lige nu ser det ud som om, vi er de eneste, der stiller det spørgsmål. 
Man kunne også måske bruge den samme retorik, når de siger, at vil rigtig gerne have jer til at undervise 
mere end 750 timer om året! 
Det vil vi rigtig rigtigt gerne, men det er der desværre ikke råd til, det giver for meget sygdom, det bliver 
for svært at fastholde gode lærere i vores systemer, det giver for dårlige resultater, det giver øget privat-
skolefrekvens, hvis ikke vi leverer en ordentlig vare i folkeskolen. 
Tak for ordet! 



 95 

1.08.40 
 
Helle Hjorth Bentz. Ja tak. Henrik Hansen, vær så dog! 
 
12.09 
Henrik Hansen: Trædestenen er kommet for at blive – tak for de mange billeder, der er kommet fra de 
forskellige aftaler rundt omkring, det synes jeg har været givende, og det synes jeg, vi skal snakke videre 
om. 
Så vil jeg bare kort sige til Annette fra Sønderborg, at vi bruger altså ikke medlemmer, som kanonføde. 
Vi sender ikke lærerne ud, det gør arbejdsgiverne, det er arbejdsgiverne, der har puttet lærerne i den 
situation, hvor de oplever det, som kanonføde eller noget, der var værre, vi kæmper dagligt for et over-
levelsesgrundlag indenfor de rammer, som arbejdsgiverne har sat for os i de kommuner, hvor vi er. 
Det er de økonomiske rammer, som de har valgt at prioritere skole med, men vi skal ikke komme i en 
situation, hvor vi igen løser finansieringen af undervisningen i folkeskolen. 
I Guldborgsund kommune gik lærerne fra 640 gennemsnitlige undervisningstimer under A08 aftalen til 
indeværende år, da vil de indenfor noget, der ligner 820-830 undervisningstimer, det er sgu da noget af 
en finansiering, der vil noget. 
Kommer vores arbejdsgiver med tilbud om en aftale, så går vi selvfølgelig ind i drøftelserne, vi søger 
mandat hos medlemmerne, om det er det, de vil, så tager vi vores politiske ansvar. 
Det jeg ligger op til, det jeg foreslår, det er, at vi finder en fælles vej ud fra de forskellige udgangspunk-
ter, hvor vi faktisk – ja vi kunne citere en meget gammel sang, der hed – Derfra, hvor vi står! 
Tak for ordet! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak, Gordon Ørskov Madsen vær så god! 
 
12.11 
Gordon Ørskov Madsen: Jamen, jeg vil starte der, hvor Henrik slap, mange af indlæggende vil jeg 
kommentere lidt på, men jeg når ikke hele vejen rundt, jeg vil ikke kommentere alt, det tror jeg heller 
ikke, forsamlingen ville synes var en god ide lige nu, men jeg har noteret lidt undervejs, for jeg tror, det 
er vigtigt, at vi får samlet op på de der synspunkter i forskellige vinkler, og de forskellige virkeligheder, 
som både er ens og forskellige på en gang. 
Det vi agter at gøre, er jo at vi her senere på efteråret holder et kredsformandsmøde – et arbejdende 
møde – hvor vi både kigger på, hvad der er sket, hvad er det for en situation, vi står i, hvad er det for 
nogen politiske strategiske muligheder, vi har benyttet os, hvilke resultater har det skabt? 
Men hvor vi også begynder at kigge fremad, hen mod 2018, som jeg sagde i mit tidligere indlæg, sådan 
at vi bygger en politik og en strategi op omkring de erfaringer, vi rent faktisk har gjort os indtil nu. 
Sådan at vi står stærkest muligt, fremadrettet og ikke mindst i overenskomstforhandlingerne i 2018. 
Vi har faktisk noget at stå på, som jeg sagde, har vi selv lavet en undersøgelse, hvor vi har bedt kredse-
ne om at svare på en række spørgsmål, men vi har altså også, jeg har sammen med afdelingen været 
inde over samtlige de lokale aftaler og fælles forståelser, der er indgået og vi er i gang med at analysere, 
hvad er det for nogen aftaleelementer, vi rent faktisk kan registrere, hvordan fungerer de? Er der nogen 
linjer i det, som vi kan tage med videre, får vi gode ideer, kan vi gør det til noget af det til at skabe ret-
ning på den måde, vi så arbejder videre med det på. 
Så jeg mener faktisk, vi har en plan for, hvordan vi samler op på de her ting. 
Så vil godt sige, at det er ikke alle de lokale aftaler og fælles forståelser, der er ens eller lige gode, eller 
lige omfattende, men vi har altså arbejdet ud fra en strategi, der siger, at vi går efter lokale aftaler. 
Det er vores holdning, vi går efter lokale aftaler, vi er ikke nået i mål med en centralaftalen, som ville 
være det allerbedste. Vi går efter lokale aftaler, men der hvor lokale aftaler ikke lader sig gøre, ikke lyk-
kes, der skal vi have andre måder at arbejde på, vi peger på arbejdsmiljøsporet, vi peger på, at Bilag 1.1. 
kan bruges offensivt til at skabe nogen resultater på den enkelte skole. Hvilket Jan fra Odense jo var 
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oppe og give et rigtig godt eksempel på, det lykkes faktisk nogen steder. Det bruger vi også, som afsæt 
til at skabe resultater, til at skabe bedre rammer, bedre vilkår for vores kolleger. 
Men vi er inde i en sparring med samtlige kredse, der henvender sig. 
Det får mig altså til at sige til Haderslev, vi har ikke fået en henvendelse fra Haderslev om en sparring 
om noget konkret der. 
Jeg er ærgerlig over, at I har den opfattelse, at I er efterladt både på perronen og nu helt ude på ranger-
sporet, men så må vi jo i fællesskab prøve at tage fat på det. 
Det er jo noget af det, vi ligger op til, det er, at der hvor der ingen positive resultater skabes, der må vi 
ligge nogle strategier, der går vi ind i et konkret samarbejde med den pågældende kreds og stiller os til 
rådighed både i forhold til sparring konkret i forhold til den aftale eller forhandlingssituation, man står 
i, men også en strategi i forhold til, hvordan man kan mobilisere medlemmerne, tillidsrepræsentanterne 
osv., det er også en opgave, vi tager på os, og som vi løser bedst muligt. 
Jette, Anders – jeg har ikke den opfattelse, at vi eksempelvis bare accepterer, at forberedelsestiden bli-
ver det, der bliver det, der bliver tilbage. 
Jeg synes netop, det vil vi ikke acceptere, vi har peget på problemstillingen, fordi vi kan se, at det – rent 
faktisk – sker nogle steder, men det er jo lige præcis noget af det, vi har adresseret i Bilag 4, hvor vi 
siger; der skal tid på, der skal en ressource på, der skal en tid for det forventede timetal til forberedel-
serne, forventet tid til forberedelse. 
Vi siger også – der skal afgrænses noget tid, planlægningsmæssigt til forberedelse, så den ikke bliver til 
alle mulige andre opgaver.  
Vi har faktisk forsøgt præcist at adressere den problemstilling, som du rejser. Det er ikke den eneste 
problemstilling, vi kæmper med, men det er en væsentlig, så det er altså ikke, fordi vi accepterer tinge-
nes tilstand, og så må vi arbejde ud fra det, vi skal ikke acceptere de her ting. 
Det er ikke acceptabelt, at det bare bliver det, der er til rest, hvis der ellers er noget til rest, så kan man 
forberede sig lidt i et kvarter der og 20 min. der. 
Det er jo det, vi har prøvet at adressere blandt med Bilag 4, det er det, vi skal have et meget meget 
stramt fokus på – på alle niveauer. 
Jeg vil også godt sige, at det er aftaler, vi går efter, for mig vil det også være aftaler, vi går efter på den 
lange bane. 
Når nogen efterlyser, hvad er det så, vi skal arbejde frem efter på den lidt længere bane, så tror jeg, vi 
skal give os selv lov til – jeg er med på, at vi har en smule travlt, derfor ligger der også en plan for, hvad 
vi gør – at bruge de erfaringer og de opsamlinger og det arbejde, der bliver gjort rundt omkring i kred-
sene lige nu. 
Jeg skal også lige kommentere de to forslag, der ligger – nummer 1 og nummer 3. 
Lars Sørensen, du siger noget om løn på det statslige område, der har vi nogle særlige udfordringer, 
derfor har vi også besluttet os for – det sætter vi i gang nu – at vi holder en række regionale møder om 
løn rundt omkring i det danske dronningerige, det er både noget, der tager udgangspunkt i det generelle 
omkring lokallønforhandling med lokal løndannelse, men det er altså også noget, der har et fokus på de 
særlige og de mindre medlemsgrupper, herunder også de statsansatte. Der bruger vi jo de lønstatistikker 
og det løn overblik, vi har – de sammenligninger vi har – til at ligges frit, og vi går ind i en sparring med 
tillidsrepræsentanterne også på det statslige område, for at få lagt en strategi for, hvordan vi kan skabe 
resultater, der er gode nok der. 
Så lige et par bemærkninger til de to forslag. 
Vi har sådan lige i Hovedstyrelsen nået her til morgen at kigge på dem, det er faktisk ikke nogen helt 
ringe forslag, der er kommet fra henholdsvis Ole og Karina. 
For at tage Oles først – forslag til vedtagelse om, at vi pålægger Hovedstyrelsen at arbejde på en fælles 
og ensartet evaluering, det er vi med på. 
Jeg tror faktisk også, jeg mener også, at det fik jeg også sagt i min indledning her til morgen. 
Så videre at der udarbejdes et evalueringsskema, og at vi også indgår i et samarbejde med KL om at 
gøre det til en fælles evaluering. 
Det er vi også med på. 
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Det sagde jeg også til morgen, men jeg ville være ked af, at vi bygger det op omkring en form, hvor det 
skal være et evalueringsskema, og at det skal være sådan et skema, kan vi ikke prøve bløde lidt op på 
formen, men vi er helt med på, at det skal være systematisk, det skal også være skriftligt, det skal også 
være – det kan jo godt være, det skal være elektronisk. 
Men altså sådan, at vi siger, vi er helt med på det, der står her, men at vi ikke binder os fast til en be-
stemt form, men til systematik og til at vi samler op på og danner os et overblik, sådan at det sker på 
samtlige arbejdspladser, og at vi dermed har et solidt grundlag for at vide, hvordan virker initiativerne 
omkring Bilag 4 i øvrigt. 
Det var lige en kommentar til nummer 1, nummer 3 Karinas forlag om, at vi indskriver arbejdsmiljøre-
præsentanterne, jeg sagde i min indledning, at arbejdsmiljørepræsentanterne og tillidsrepræsentanterne 
har et vigtigt samarbejde, det var Karina jo også tydeligt inde på og kom med eksempler på. 
Jeg kom selv med det eksempel, at omkring lejrskolen når vi ikke har en aftalt sikring af vilkårene der, 
jamen så må vi bruge f.eks. arbejdsmiljøvinklen ind på og få skabt nogen ordentlige vilkår for at være på 
lejrskole. 
Så der er et vigtigt samarbejde der, og vi er fra Hovedstyrelsens side med på, at vi også skal nævne ar-
bejdsmiljørepræsentanterne, men også med den skilning at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræ-
sentanter, har forskellige roller, det var jo også noget af det, Karina var inde på. 
Så vi er sådan set med på, at vi tager arbejdsmiljørepræsentanterne med ind direkte, det er i hvert fald 
ikke noget, vi har imod i Hovedstyrelsen, så det ville være lidt dumt at afvise det, så det vil vi bestemt 
ikke gøre. Vi tager det med. 
Men jeg mangler lige en tilbagemelding fra Ole, kan vi gøre det sådan, at det tilsagn jeg er kommet med 
– dels i min indledning og dels det jeg siger nu – er det dækning for det, I gerne vil med det her forslag, 
eller vil I holde fast i, at det simpelthen skal skrives ind i Hovedstyrelsens vedtagelsesforslag? 
Jeg er i hvert fald helt enig i sigtet på det. 
 
Henrik: 
Ja, altså jeg nævnte også selv, hvad det var, jeg var oppe på talerstolen før, at jeg synes egentlig, du sag-
de mange af de samme ting Gordon. 
Jeg tænker bare det her med at fastlægge hvad det er for en politik, man fører i Danmarks Lærerfor-
ening, det er jo sådan noget, der sker på kongressen, jeg tænker, hvem kan blive enige om det her? 
Der kan godt være noget i formuleringen, der kan være anderledes, jeg ville gerne have haft, at det kom 
til afstemning, men nu er jeg jo sådan et imødekommende menneske, jeg tænker; jeg vil egentlig godt 
tro på, at I vil gøre det her systematisk og på en ordentlig måde, også sådan at har nogle værktøjer ude i 
kommunerne. 
Jeg oplever i vores kommune, at forvaltningen som egentlig ikke har været særlig imødekommende 
omkring de her 15 punkter, at de afventer også, at der kommer en eller anden systematisk evaluering 
andet steds fra, så jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis vi skulle sidde og skrive hver vores egen ? ude 
i kommunerne omkring det her, jeg synes, det skal være systematisk, men hvis I sørger for, at der er 
nogle værktøjer til rådighed, så er det helt fint for mig. 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak! På baggrund af Hovedstyrelsens tilsagn, så meddelte Ole Porsgaard, at han 
trækker sit forslag, formanden vær så god – det var forslag nummer 01! 
 
12.23  
Anders Bondo Christensen: Tak for en rigtig god og grundig debat om et fantastisk vigtigt emne, jeg 
tror, det vil glæde medlemmerne at vide, at vi faktisk tog os denne her gode tid til at komme i dybden 
med noget af det, der betyder allermest for dem, jeg synes i virkeligheden, at jeg i min mundtlige beret-
ning har givet svar på en del af de indlæg, der har været, det vil jeg så heller ikke gentage alt sammen nu. 
Jeg vil godt sige, at om Bilag 4 giver varm luft og er ligegyldig, det er altså høj grad op til os, hvordan 
bruger vi Bilag 4? 
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Jeg kunne godt sætte mig ned og tude over, at KL render fra Punkt 3 i Bilag 4, men jeg kan også prøve 
at sige; nå, men hvordan kan jeg så bruge den situation? 
Jeg brugte min mundtlige beretning til at understrege, at KL – først i forbindelse med fyringen af Sine 
Sunesen gav udtryk for – vi står helt og fuldt bag Bilag 1.1, som det hed den gang. 
Da de så – som vi alle sammen ved, fordi Finansministeriet endnu en gang inseminerer og går ind og 
render fra deres formulering i Punkt 3, så sagde de endnu engang – det punkt det er et punkt, hvor der 
er uenighed, vi står fuldt og helt bag resten af Bilag 1.1, det skal vi da holde dem fast på. 
Jeg sagde i min mundtlige beretning, at signalerne omkring tillidsrepræsentanterne og deres muligheder 
heldigvis har ændret sig, jeg ved da godt, at I formentlig sidder nogen steder med nogle forvaltninger, 
der stadigvæk har den holdning, men jo mere vi kommer de tillidsvalgte fra livet, jo bedre, men KL har 
skrevet under på, at der skal være de nødvendige rammer til tillidsrepræsentanterne, herunder også til 
samarbejdet med medlemmer og kredsene, det skal vi da holde dem fast på. 
Vi kan sagtens gøre Bilag 4 til varm luft, eller vi kan prøve at gøre af al magt det til et aktiv for os i for-
hold til at forbedre medlemmernes vilkår, men jeg synes, vi skal gøre det sidste. 
Så kan vi godt tage en diskussion om, hvorvidt en konflikt var løsningen på den situation, vi stod i, det 
har vi en forskellig vurdering af, og det har jeg stor respekt for. 
I ved godt, at en del af mine overvejelser var, at jeg var rigtig bange for, at vi kunne risikere at havene i 
en situation, hvor Danmarks Lærerforening blev splittet, og hvor nogen begyndte at melde sig ud af 
Danmarks Lærerforening. 
Det at have en konflikt – jeg har altid sagt, den første side i organisationernes lærebog, det er, hvis man 
går ind i en konflikt, så skal man vide, hvordan kommer man ud af den igen. 
Det perspektiv jeg havde på en konflikt, også på nogen af de ting in mente, der er blevet sagt her på 
talerstolen fra Thomas, Regitze og andre om at de økonomiske rammer i forhold til at kunne nå et re-
sultat, som vi for alvor kunne være gået ud og sagt, vi har vundet en sejr. 
Det var for mig svært at se det perspektiv. 
Jeg vil bare sige, at hvis det var os, der havde startet en konflikt, hvor medlemmerne skulle til at optage 
medlems lån og skulle på barrikaderne og vi kom til at stå i en situation, hvor resultatet af vores konflikt 
faktisk var til at overse. 
Så siger al erfaring, at så er der en rigtig stor risiko for, at de skaber nogen interne problemer i organisa-
tionerne. 
Det har vi set gang på gang, den viden bliver vi også nødt til at have med i vores vurdering. 
Men der er ingen af os, der ved, hvad resultatet var blevet, vi havde hver vores vurdering, og det re-
spekterer jeg, at vi havde et forskelligt synspunkt på, men det er ikke et udtryk for, at vi ikke er parate til 
at kæmpe. 
Jeg vil hellere end gerne mobilisere medlemmerne, jeg synes, vi i den grad har brug for at mobilisere 
medlemmerne lige her og nu i forhold til, at vi får det bedst mulige ud af Bilag 4. 
Det er det, vi prøver at ligge op til med det, vi har sat i værk nu, hvor alle kredsformænd bliver indkaldt 
til en dag, hvor vi skal drøfte lige præcis det, vi har haft fat i her. 
I høj grad drøfte, hvordan kan vi drøfte, hvordan kan vi bruge Bilag 4 til at sætte en dagsorden. 
Et er at vi har formuleret 15 punkter, hvis vi nu tager det kommunale område, tilsvarende punkter på 
statens område, men jeg har også hele tiden sagt, noget af det vigtigste i den aftale, det er i virkelighe-
den, at parterne har forpligtet sig til at følge op på det der. 
Hvis vi skal ændre den situation, at der er alt for får ressourcer i den danske folkeskole, så er det, at vi 
kan dokumentere, at de vilkår der er ude i folkeskolen, det er et helt nødvendigt redskab til at få sat 
denne her dagsorden på banen. 
Jeg har flere gange refereret til Folkeskolen forfra, fordi jeg synes, det er en fantastisk dokumentation 
af, hvad er det for nogle vilkår lærerne har? 
Hvis vi kan lave den systematik, som Oles forslag ligger op til, så vi systematisk kan dokumentere, hvad 
er det for nogle mulighederne, lærerne har for at løse denne her opgave, så kan det være med til at ska-
be det politiske pres. 
Jeg synes allerede, vi er på vej. 
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Det at vi fik ministeriet til at sende en besked ud om, at man kunne jo kigge på den understøttende 
undervisning og i højere grad vurdere, om man kunne bruge det til to lærerordninger, det er da fordi, 
der også er opstået en forståelse af, at de rammevilkår der er ude i skolen faktisk vanskelige. 
Derfor synes jeg, at vi skal tænke på, hvordan kan vi bruge Bilag 4 på en måde, så det bestemt ikke bli-
ver varm luft i et ringbind, men det bliver et aktiv. 
Jeg er også rigtig glad for, som jeg også sagde i min mundtlige beretning, at der er mange kredse, der 
allerede nu kan sige; jamen Bilag 4 har faktisk gjort en forskel. 
Jeg synes beretningen fra Rosengårdskolen er et lyspunkt i en ellers meget vanskelig kommune at arbej-
de med. 
Det er jo fantastik godt, jeg er ikke i tvivl om, at lærerne i Odense hellere vil arbejde på Rosengårdsko-
len end på nogen af de andre skoler. 
Så må vi jo bruge det til at ligge pres på – ikke bare de andre skoler, men også på Odense kommune. 
Det er hele den strategiske tænkning vi bliver nødt til at udvikle i fællesskab, som vi ligger op til – først 
på kredsformandsmødet, derefter på regionale TR møder, sluttende med klubmøder på alle skoler, hvor 
vi vil prøve at få medlemmerne til – systematisk – at gå ind i forhold til opfølgningen. 
Hvad har det her betydet for jeres skole? 
Som jeg skriver i klummen i det her nummer af Folkeskolen eller også er det et medlemsbrev, det kan 
jeg ikke lige huske. 
Det kan godt ske, at man konstaterer, at det har ikke betydet noget som helst for vores skole. 
Jamen så er det jo også vigtigt, at kredsene kan bruge den dokumentation i forhold til kommunen. 
Det er vigtigt, at vi efterfølgende kan bruge dokumentationen i forhold til KL. 
Der blev efterlyst denne her mobilisering af medlemmerne og kampgejst osv., men samtidig så er der 
nogen, der siger – måske oven i købet de samme – jamen medlemmerne orker ikke at gøre deres ar-
bejdstid op! 
Det hænger ikke helt sammen for mig, jeg er helt enig i, at flekstidspuljer kan udfordre os, men kan vi 
systematisk gøre tiden op, hvor meget tid der er brugt, og så bruge den del i Bilag 4, der handler om, at 
der skal løbende ske en opgørelse af lærerne arbejdstid. 
Ja, så kan vi måske godt kombinere, det som Henrik Hansen har som ønske, og det som Annette fra 
Sønderborg har som ønske. 
Det er sådan nogle diskussioner, vi bliver nødt til tale med hinanden om, vi bliver nødt til at få med-
lemmerne til at forstå, at de skal spille en aktiv rolle i det her, hvis vi skal lykkes med opgaven. 
Jeg vil gerne kvittere for den diskussion, der var omkring, hvilken aftale vi skal arbejde frem imod, hvor 
Thomas var oppe at sige; jamen vi må opgive professionsaftalen! 
Det er også derfor, jeg kobler det lidt med Regitzes indlæg, hvor Regitze siger; jamen jeg vil ikke droppe 
målene om en professionsaftale, men her og nu drejer det sig om økonomi. 
Jeg synes, det er en rigtig vigtig diskussion og afklaring, vi skal have med hinanden. 
Også frem mod 2018, hvad er det for en situation, vi tror, vi står i – også ressourcemæssigt i folkesko-
len i forhold til de mål, vi sætter med en arbejdstidsaftale. 
Ane læste højt fra vores krav til overenskomsten i 2015, det er helt rigtigt, vi formulerede det man kun-
ne professionsaftale, det drøftede vi her i kongressen, men vi blev nødt til at sætte et modsvar til den 
virkelighed, som medlemmerne oplevede, men vi havde også en grundig drøftelse i kongressen af, hvad 
er perspektiverne og mulighederne for at nå den aftale, vi havde også en drøftelse i kongressen af, om 
en ny arbejdstidsaftale skulle være et konfliktudløsende krav. 
Vi bliver nødt til at kunne tage de diskussioner og ligge de fælles strategier, fordi vi står i en ekstrem 
vanskelig situation. 
Altså de der anbefalede et nej, og de der ønskede en konflikt, tror jeg også er klar over, at det havde 
heller ikke med et snuptag løst alle de problemer, lærerne står med. 
Lærerne havde formentlig været i en lige så presset situation i dag, hvis vi havde lavet valgt den strategi, 
det er derfor, vi bliver nødt til at komme nogen spadestik dybere i de vurderinger, vi har af vores fælles 
strategier. 
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Så tror jeg også rigtig meget på fællesstrategier, som det Henrik ligger op til, men jeg tror altså også 
rigtig meget på, at der er forskellige veje i forhold til den fælles strategi. 
Jette fra Randers spørger; hvad er vores mål? 
Det synes jeg altså, vi har formuleret meget klart. 
Det der var vores helt klare fokus også da vi forhandlede Bilag 1.1, som er Bilag 4. det var jo lige præcis 
de tilbagemeldinger, vi fik fra medlemmerne om, at hovedproblemet for os, det er, at tiden til at forbe-
rede vores undervisning ikke er til stede, den tid, der er til rådighed bliver undermineret af – at så bliver 
vi sendt ud, som vikarer og så videre – den tid der er til rådighed er splittet op i nogen små enheder, 
som vi reelt ikke kan bruge til noget. 
Alle de problemstillinger prøvede vi jo, at tage fat i – i forhold til Bilag 1.1. og sige; vi skal have sat no-
get retning på, hvad skal der ske i forhold til lærernes forberedelsestid? 
Jeg er helt klar over, at Bilag 1.1., Bilag 4. har ikke ændret fundamentalt på de vilkår. 
Jeg ved godt, at der er mange steder, hvor man ikke har fået gennemført samtalen omkring opgave-
oversigten endnu, men så må vi jo dokumentere det, og så må vi jo prøve det aktiv, den dokumentation 
i forhold til, at komme videre – både på skolen, i kommunen og i forhold KL. 
Det er det, vi har lagt op til, som strategi i forhold til det vidde arbejde, og så samtidig så glæder jeg mig 
altså også over, at der er 55 steder, der er lavet aftale, jeg glæder mig over, at de aftaler der er lavet fak-
tisk er bedre end de aftaler, vi havde fra sidste skoleår. 
Jeg tror, det er strategien, at vi hele tiden skaber nogle forbedringer, som vi så puljer sammen med hen-
blik på at sikre, at lærerne i Haderslev bliver omfattet af en bedre arbejdssituation. 
Jeg synes, at vi har haft et rigtig godt samarbejde fra 2013 og frem til nu, jeg synes faktisk, at vi har for-
søgt – i fællesskab – at gøre en forskel. 
Jeg er helt med på, som jeg også sluttede min beretning af med, at der er kæmpe udfordringer foran. 
Omprioriteringsbidrags besparelserne, der fandt jeg så ud af, at det er ikke hed omprioriteringspuljen, 
men omprioriteringsbidrag, det står da som en kæmpe udfordring foran os. 
Hvordan tackler vi den situation, jeg tror blandt andet, vi gør det ved, at få lavet en fælles dokumentati-
on af, hvad er situationen ude i kommunerne? 
Som jeg også nævnte i min beretning, så er der en konstant øvelse i at fraskrive sig ansvaret for skoler-
nes situation. 
Jeg er helt sikker på, at når Michael Ziegler Høje Taastrup og alle de andre borgmestre, nu skal til at 
udmønte omprioriteringsbidrags besparelserne, så vil Michael formentlig ikke sige; vi må skære ned på 
de og de ting for at få tingene til at hænge sammen! 
Han vil sætte aben ud til skolelederne og så sige, der må færre ressourcer, og det sted man bedste ved, 
hvordan man laver prioriteringerne, det er ude på skolerne. 
Der bliver vi da nødt til systematisk, at gå ind og prøve at dokumentere, hvad er det for en virkelighed, 
der er ude på skolerne. 
Jeg håber rigtig meget, at vi kan gøre det i godt samarbejde med skolelederne, vi har en kæmpe fælles 
interesse i, at aben ikke bare ligger hos os. 
Det er noget af det, vi skal have systematiseret, og her har vi som sagt rigtig meget brug for medlem-
merne, jeg har meget meget stor forståelse for, at medlemmerne – med den nuværende arbejdssituation 
– har svært ved både at overkomme og registrere arbejdstiden, deltage i klubmøder osv., men vi bliver 
nødt til i fællesskab at sige, jeres deltagelse er afgørende for, at vi som samlet forening kan nå de mål, 
som vi er enige om. 
Det er jo igen kendetegnende for den her forsamling. 
Vi er jo langt langt hen ad vejen fuldstændig enige om målene, og så diskuterer vi strategierne. 
Jeg vil bare sige – uanset om der bliver stemt ja eller nej til overenskomsten, så er det jo vores fælles 
forpligtelse til så, at bruge den situation vi står i nu, til at få det bedst mulige ud af den situation. 
Anders Liltorp gav et eksempel på, hvordan man også kunne vende tingene – altså nu sagde jeg før, jeg 
kunne godt sætte mig til at græde over, at KL de underløber punkt 3 i arbejdstidsbilaget. 
Anders har haft den oplevelse, hvad med hvis vi selv sætter tiden på, det er os, der fortæller, hvad me-
ner vi, der er den rimelige tid til forberedelse. 
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Det er bare et eksempel på, at vi bliver nødt til at bruge vores kollektive intelligens på at finde nogle 
løsninger på de udfordringer, der opstår. 
Jeg synes, vi har fået rigtig mange gode input til nogen udfordringer, som vi skal være opmærksomme 
på i det videre arbejde. 
En af dem jeg har noteret mig, som vi i hvert fald skal have rigtig meget fokus på, jeg tror, det var Irene 
fra Brøndby, der gjorde opmærksom på – hvordan sikrer vi, at vi stadigvæk har en fælles fagforening? 
Det er vel også det, Henrik Hansen prøver at problematisere i sit indlæg. 
Det skal vi være meget opmærksomme på, det er også derfor, vi har taget den beslutning om, at prøve 
at lave et fælles klubmøde for medlemmer i Danmarks Lærerforening, så vi netop prøver at få skabt en 
følelse af - som vi havde i 2013 – at vi har en fælles udfordring, som vi må stå sammen om. 
Det der sker på Lolland, og det der sker i Brøndby, vi er afhængige af hinanden, derfor er det vigtigt, at 
man overalt i landet bakker op omkring det her. 
Derfor tror jeg også, det er vigtigt, at vi prøver at skabe den systematik i tingene, så man kan se, at det 
man selv bidrager med passer ind i en større enhed. 
Så skal vi være opmærksomme på, at der er andet end kommuner og folkeskoler i Danmarks Lærerfor-
ening, vi hørte både om lærerne på De Frie gymnasier, og vi hørte om lærerne på SOSU skolerne. Det 
er altså helt afgørende, at vi både i Hovedstyrelsen og ude i kredsene er opmærksomme på, at de står i 
en lige så vanskelig situation. 
Gordon har pointeret, Lars var nede omkring lønsituationen, jeg vil bare tilføje, at det er jo rigtigt, at 
der på statens område ligger noget, som vi kalder reststigningen. 
Den reststigning skyldes blandt andet, at man tilforhandler noget lokalløn, men en væsentlig del af rest-
stigningen stammer i virkeligheden fra, at der sker nogen personaleforskydninger på statens område. 
Der kommer simpelthen generelt flere højtuddannede og færre læreruddannede, det får i sig selv gen-
nemsnitslønnen til at sige, uden at den enkelte medarbejder har fået en eneste krone mere i pungen. 
Det er altså med til at løfte reststigningen, derfor er vi udfordret på at sikre, at det statsansatte får en 
parallel lønudvikling med de kommunalt ansatte, derfor er jeg ikke helt enig med dig i – Lars – at det 
skal være et fokus område for os. 
Vi har haft arbejdsmiljø med inde i debatten, jeg synes også, at en del af den strategi vi skal bruge, det 
skal være, hvordan får vi arbejdsmiljødagsordenen til at blive et endnu vigtigere aktiv? 
Lærerne arbejdsvilkår, lærernes arbejdsmiljø og kvaliteten i elevernes undervisning, det er nogen hånd-
tag, som vi skal sørge for at få systematisk brugt i det arbejde, vi har. 
Vi skal lade være at foregøgle, at vi står lige overfor et eller andet, som markant ændrer medlemmernes 
situation, fordi det ved vi godt alle sammen, at den situation, står vi ikke i. 
Det kan godt ske, at jeg deler Inges oplevelse af 10 år, det kan vi simpelthen ikke vente på. 
Men vi må også være realistiske og sige; vi har ikke grundlæggende løst denne her problemstilling her 
og nu eller lige om et skoleår, fordi den helt grundlæggende forudsætning for at vi kan løse den, det er 
ressourcer. 
Derfor endnu engang det Regitze er inde på, vi må tage diskussionen, hvor vi sætter vi de største kræf-
ter ind, er det i virkeligheden for at indgå aftaler, eller er det for at sikre, at de nødvendige ressourcer 
for at vi kan indgå en aftale er til stede, det synes jeg, vi skal tage fat i. 
Jeg har det sådan, som jeg også har skrevet i vores principprogram, at for mig der er en professionsafta-
le, en aftale der passer til den måde, vi gerne vil være lærere på, det er det mål, vi sigter efter, men jeg er 
også helt enig med dem, der siger; at lave en professionsaftale, som kun har den konsekvens, at vi pres-
ser vores egne medlemmer, fordi de nødvendige ressourcer ikke er til stede. 
Den galej skal vi altså ikke kaste os over. 
Derfor bliver vi også nødt til at gøre det klart, for vores medlemmer, at en professionsaftale forudsætter 
altså, at vi – på forhånd har sikret, at der er de nødvendige ressourcer. 
Succeskriterier frem mod OK 18, som Eva er inde på, jeg tror, at det vil være for tidligt for os nu, at 
begynde at sige; hvad er målet med en overenskomsts i 2018, men jeg tror den afklaring, vi blandt andet 
får på kredsformandsmødet 1. oktober, så vidt jeg husker, kan være det første skridt på vejen på, at vi 
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også får en fælles afklaring af, hvilke muligheder og perspektiver er vi frem mod OK 18. Det er i hvert 
fald en del af det formål, vi har i Danmarks Lærerforening. 
Jeg synes, vi har fået en række beskrivelser af de udfordringer, vi står overfor, vores udfordring er, at 
finde svarene, det skal vi gøre i fællesskab, jeg mener, at Bilag 4, hvis vi forstår at bruge det rigtigt, kan 
blive et rigtig godt aktiv. 
Jeg vil godt sige, jeg føler ikke, jeg lider af metaltræthed, jeg føler ikke, at jeg er løbet tør for ideer, men 
vi ved jo alle sammen, at vi er kommet ud på et sted, hvor vi ikke har været før, hvor vi er blevet nødt 
til at tænke nyt, hvor der ikke bare lå de sædvanlige muligheder, som vi havde, da det hele var aftaleba-
seret. 
Jeg mener i øvrige heller ikke Thomas, at der nogen koreanske tilstande i Danmarks Lærerforening, 
tværtimod så synes jeg, vi har gjort alt, hvad vi kunne for at invitere ind til debat, været ude i kredsene 
og fået input til det videre arbejde, Gordon har været på runde i kredsene, Per var på runde i kredsene. 
Vi prøver at holde regionale TR møder for at skabe sammenhold og fælles forståelse i denne her for-
ening, det tror jeg er helt afgørende, at vi bliver ved med det, så må vi respektere, at vi i nogen situatio-
ner har nogen forskellige opfattelser af, hvad løsningen er, men det at vi bliver ved med at ligge kræf-
terne sammen og tænke i fællesskab frem mod løsningerne, det er hele forudsætningen for, at vi kan få 
løst den grundlæggende problemstilling, som vores  medlemmer står i med et alt alt for belastet ar-
bejdsmiljø. 
Jeg synes, at den debat vi har haft her, har givet bidrag til, at vi kommer videre ad den vej. 
Jeg er helt sikker på, at også den nye Hovedstyrelse vil gøre alt, hvad den kan, for at være ledelse i for-
hold til, at vi samlet set får bragt foreningen videre i forhold til at forbedre medlemmernes arbejdsvil-
kår. 
Tusind tak for en god formiddag! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. 
Jeg runder nu behandlingen om dette afsnit om OK forhold af, det betyder, vi skal se på de to forslag, 
der ligger, der ligger Hovedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse C4.1. Der er et ændringsforslag fra 
Karina Pedersen med en tilføjelse om arbejdsmiljøsrepræsentanterne, forslag 03 – altså strengt taget, så 
skal jeg jo naturligvis høre salen, om, der er nogen der ønsker særskilt afstemning 03. 
Det forestiller jeg mig ikke, at der er, så mit forslag vil i stedet være, at vi sætter Hovedstyrelsens forslag 
C4.1 med den tilføjelse, der fremgår af forslag 03. som Hovedstyrelsen har tilsluttet sig til samlet af-
stemning. 
Jeg kan se, der bliver nikket, så jeg vil gerne se, hvor mange der kan stemme for Hovedstyrelsens for-
slag C4.1. med til den tilføjelse, at det også kan styrke tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsen-
tanterne. 
Ja tak! 
Er der nogen, der stemmer imod forslaget? 
Er der nogen, der ønsker at tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod? 
Forslaget til kongresvedtagelsen er enstemmigt vedtaget, tak for det! 
Det bragte os videre til afsnit 2 om medlemmernes arbejdssituation, det tager vi naturligvis først efter 
frokost. 
Frokosten varer til klokken 14.30. 
Jeg skal lige gøre opmærksom på, at vi har jo fortsat et udestående vedrørende dagsordenens punkt 4 – 
om principprogrammet fra i formiddag, men det udskyder vi til senere forhandling. 
Så jeg suspenderer kongressen til frokost til klokken 14.30 her i salen. 
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Onsdag den 9. september 2015 – fra kl. 14.30 - 17.00 
 
John Vagn Nielsen: ja, så er klokken blevet 14.30, vi genoptager kongressen. 
Se det er sådan, at vi skal nu have møde frem til klokken 17, vi skal ikke holde møde længere end til 
klokken 17, for salen her skal ryddes, det vil sige, at når vi når så langt, så skal I tage jeres ting med ud, 
fordi vi skal jo have et andet mindre arrangement her senere på aftenen. 
Det betyder også, at da vi har rykket frokosten en halv time, så er det ikke vores hensigt – af hensyn til 
den samlede tidspunkt – at lave en planlagt pause her i eftermiddag, så hvis der kommer pause, så er det 
altså på grund af de drøftelser, vi skal have, nu hvor der i og for sig kunne blive behov for at holde mø-
de eller lign. 
Det vil tiden vise. 
Formanden snakkede lidt i morges om nogle gæster, vi fik på besøg, så vær så god Anders; 
 
Anders Bondo Christensen: Sagen er jo at i løbet af halvanden dags kongres, så er der en skole og en 
lærer, som er blevet nævnt rigtig mange gange allerede på denne her kongres – ikke mindst – af mig 
selv, nemlig Sofiendal Skolen i Aalborg og Vivian Eriksen, nu er det tilfældigvis sådan, at Vivian er i 
København sammen med sin gode kollega fra Sofiendal Skolen, der også er med i folkeskolen forfra. 
Så syntes jeg jo lige, vi skulle hilse på dem, når de nu var i København. 
Derfor synes jeg, at vi skal bede Vivian og Martin om lige at komme herop til talerstolen! 
 
Vivian og Martin – når kongressen nu står og klapper, så er det fordi, jeres indsats – Sofiendal Skolens 
indsats i folkeskolen forfra, den har rigtig stor betydning for os. 
Det billede I tegner som engagerede dygtige lærere, som brænder for jeres arbejde, som vil de elever, 
der er på skolen. Det er jo lige præcis, det lærerbillede vi gerne vil have, og den ærlighed I har overfor 
de muligheder for at løfte opgaven på en ordentlig og seriøs måde, det er virkelig utroligt værdifuldt for 
os. 
Derfor vil vi gerne sige jer tak for det, I må meget gerne tage en hilsen med hjem til alle kollegerne på 
skolen inklusive lederne og sige, at I har betydet rigtig meget for vores muligheder for at hjælpe alle 
lærere i Danmark med at få nogle bedre arbejdsvilkår, tusind tak skal I have! 
 
John Vagn Nielsen: Ja, så er vi klar til at gå videre med debatten om beretningen, vi blev færdige med 
UK forhold og vi skal videre til medlemmernes arbejdssituation, jeg vil nævne det en gang til, at når I 
udfylder talersedlerne, at I både anfører, hvilket afsnit det er, I vil sige noget om, der er dele afsnit, det 
giver os mulighed for at lave – så vidt muligt – en opdeling under de enkelte dele afsnit også. 
Vi går i gang med delafsnit nr. 2 
Vær så god Per! 
 
14.36 
Per: Ja, nu håber jeg ikke, I har brugt alt krudtet under den første del af beretningen – der er jo 4 mere, 
så der skulle gerne være lidt tilbage, men det jeg skal tage fat i, det er blandt noget omkring folkeskole-
loven. 
Det er jo sådan, at politikerne – med folkeskoleloven – har sagt, at alle elever skal blive så dygtige, som 
de kan, det modsatte havde nok heller ikke rigtigt givet nogen mening, men hvad skal de egentlig blive 
dygtige til? 
Ja læsning og matematik er blevet folkeskolelovens succes kriterier, men er det det, de skal blive så dyg-
tige til, som de kan, er det kun det, vi ser kvalitet i? 
Anders brugte i sin beretning Tulas Nexis ord om, at vi ikke kan drøfte, hvilken skole vi ønsker uden at 
forholde os til, hvilket samfund vi ønsker. 
6.48 
Uden at forholde os til, hvilket samfund vi ønsker. 
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Pasi Sahlberg, som jeg også mødte, har jeg tidligere på året mødt på en konference i Carlsberg Fonden, 
hvor han blandt andet – med sit vid og sin humor – ganske tydeligt viste, at de elever der i år begynder i 
skolen, kommer altså ud til et samfund og en verden, som ingen af os kender. 
Hvilke kvalifikationer skal eleverne så have for at begå sig i det 2100 århundrede. 
Ja professor Rane Willerslev havde i forrige uge fat i den samme pointe, som Tulas Nexis omkring sam-
fundet, han sagde i et interview i Politiken – det er et citat her ”Alle går i dag rundt og siger, at Dan-
mark skal være et innovationssamfund, at vi kun kan klare os i den globale konkurrence, hvis vi kan få 
nye ideer og skabe kreative løsninger. 
Spørgsmålet er bare, om det uddannelsessystem vi har skabt med flere og flere test og mere og mere 
fokus på korrekthed leder frem mod innovation! 
Det mener, jeg ikke det gør. 
Tværtimod”! 
Citat slut! 
Netop Pisa testen og 0 fejls kultur – skaber ikke det samfund, vi ønsker. 
Hvis vi kan sammenligne elevernes færdigheder med det kinesiske, så må vi også overveje, om det er 
det samme samfund, som vi ønsker at fremme. 
Skal vores elever lære at tænke ud ad boksen, så nytter det ikke, at vores succeskriterie er, at de kan leve 
op til nogle meget snævert definerede mål. 
Vi kender ikke det samfund, som de elever der begynder skolen nu kommer ud til, men vi ved, at det er 
et samfund, der skal kunne indgå i en globaliseret verden. 
Skal eleverne klare sig i det, så er dygtighed i de grundlæggende kompetencer en nødvendighed, men 
det kan ikke stå alene. 
De skal kunne bruge deres viden og færdigheder i en kreativ og innovativ sammenhæng, hvor der skal 
skabes nytænkning. 
En høj faglighed, det er grundlaget for at tænke kreativt, og kreativitet er også en del af den faglighed, 
der skal udvikles i skolen. 
Vi har i masser af tilfælde fået bekræftet, at danske skoleelever har en særlig styrke, som vi skal passe på 
ikke at svække, med netop et snævert faglighedsbegreb. 
Fra den internationale forskning, så ved vi også en del om, hvilke betingelser, der understøtter en suc-
cesrig udvikling af et uddannelsessystem, forskerne peger tit på de nordiske lande, som eksempel. 
Finland fremhæves igen og igen, som det gode eksempel, mens Sverige fremhæves for det modsatte. 
Finnerne har udviklet sit skolesystem i tæt samarbejde mellem den pædagogiske forskning, de fagpro-
fessionelle og politikerne, der er bred konsensus om den konstruktion, hvorfor udviklingen sker konti-
nuerligt og hele tiden med det mål for øje, at eleverne skal have den bedst mulige undervisning. 
Sverige har derimod været præget af højt profilerede reformer og indholdet fyldte mere på politiske 
ideer frem for forskningsmæssig viden. 
Sverige er nu ved at sadle om. 
Politikerne har nedsat en kommission, der skal forsøge at få dem tilbage på sporet. 
Vores politikere på Christiansborg er også nødt til at sadle om, hvor at vise tillid til de fagprofessionelle, 
fagprofessionelle lærere og deltage sammen med os i et nødvendigt kvalitetstjek af folkeskolen, inden vi 
kommer for langt ud ad den vej, som Sverige vandrer ad. 
Det er fint, at vores nye minister i går og tidligere også har sagt, at hun vil begynde med et inklusions-
tjek – det er både vigtigt og nødvendigt ude i skolen, men lad os så fortsætte med et tjek af hele folke-
skoleloven. 
Viser det sig, at man ikke kan få de ekstra ressourcer til folkeskolen, som er nødvendige for at nå den 
kvalitet, som alle ønsker, så må vi presse på for løsninger, der afpasser arbejdsopgaverne til økonomien. 
Det store undervisningstimetal til eleverne, ser jeg som en af de største udfordringer. Mange undervis-
ningstimer er godt, hvis lærerne har tid til at forberede en kvalificeret god undervisning, men presser vi 
den mulighed, så er der færre timer til eleverne at foretrække. 
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Vi har foreløbig uden held foreslået, at der åbnes for dispensationer, set på de absurd lange skoledage, 
som flere undersøgelser viser, at hverken elever eller lærere kan se nytten af og derfor ønsker minime-
ret. 
Der er det så tilfredsstillende, at forligskredsen nu har fået løftet skyklapperne lidt efter valget og er-
kendt, at der er behov for forandringer. 
Det hyrdebrev som forligskredsen sendte ud i forrige uge indeholdt godt nok ikke konkrete bud, men 
det viste sig – som jeg ser det – med en spirende erkendelse i forligskredsen om, at alle reformens pro-
blemer ikke bare handler om manglende implementering. 
Det er vigtigt, at vi centralt og lokalt kan bruge den bevægelse til at skabe momentum for yderligere 
indrømmelser. 
Den ændrede fortolkning af § 16 b løser ikke reformens underfinansiering, men vi bliver nødt til at 
presse på og fremme de forslag, der trods alt kan gøre skolens hverdag lidt mere tålelig for elever og 
lærere. 
Vi ved f.eks. også fra besøg på skoler og vores egne medlemsundersøgelser, at de steder hvor den un-
derstøttende undervisning fungerer bedst, det er der, hvor skolen ikke skelner mellem den understøt-
tende undervisning og den øvrige undervisning. 
Det vil sige, de lærere som har fuldt overlagt mellem de elever og de elever, de har i den understøttende 
undervisning, der er der væsentlig flere, der vurderer, at den understøttende undervisning faktisk styrker 
elevernes udbytte. 
Vi ved også – jeg har besøgt nogle af de skoler, som har gode erfaringer med f.eks. at tillægge hvert fag 
60 minutter og lade læreren råde over dem alle. 
Den viden skal vi bruge, vi skulle gerne samle endnu flere gode eksempler og viden om, så politikerne 
kan se, at vi fagprofessionelle lærere vi faktisk vil udvikle skolen til gavn for kvaliteten og for elevernes 
udbytte af undervisningen, så gode ideer, eksempler må I meget gerne sende ind til os.  
Det er opfordringen herfra! 
 
14.43 
John Vagn Nielsen; Så er det formanden og så er det Ane Søgaard bagefter! 
Anders Bondo Christensen: Ja tingene går jo hurtigt i den danske skoleverden. 
Under det her afsnit er der også problemer omkring rekrutterings udfordringen. 
Jeg nævnte det i min mundtlige beretning, men i går kom der jo så et helt nyt aspekt ind i forhold til 
rekrutteringsudfordringen, som mange af jer nok af bekendt med, så har ombudsmanden fået en klage 
over, at et barn i skolen har haft en vikar, som ikke var læreruddannet, når der er nogle uddannelseskrav 
til lærere i folkeskolen. 
Ombudsmandsfunktionen er først og fremmest en juridisk funktion og ombudsmanden finder så, at 
det er noget rod, at man ikke overholder loven. 
Derfor har han så bedt regeringen om at tage ansvar for, at man lovliggør den praksis. 
Derfor udtænker ministeren nu, at det vil man jo så leve op til og sørge for at lovliggøre, at man ikke 
behøver at have en læreruddannelse, hvis man er vikar i folkeskolen. 
Hvis jeg havde vidst det, så ville jeg også have omtalt det i min mundtlige beretning. 
Det er jo en hel grotesk måde at løse en alvorlig problemstilling på. 
Vi går ind med de sidste ændringer af folkeskoleloven og fastlægger, at lærerne skal have undervis-
ningskompetence – det vi gør kaldte linjefagskompetence i de fag, de underviser i – nu vil man så lov-
liggøre, at man end ikke har en læreruddannelse, hvis man er vikar i folkeskolen. 
Det vil jeg rigtig gerne – fra kongressens talerstol – i min beretning have givet en kommentar med på 
vejen, mens ministeren hørte det. 
Det havde jeg så ikke mulighed for, jeg blev først klar over problemstillingen efter, at jeg havde afholdt 
min beretning. 
Jeg har udtalt mig til folkeskolen omkring emnet, jeg vil bare love kongressen, at det er selvfølgelig en 
problemstilling, vi er rigtig meget opmærksomme på, som vi også vil følge op på. 
Tak skal I have! 
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14.53 
Ane Søgaard: Ja tak! 
Jeg er måske en lille smule overrasket over, at indlægget kom allerede nu, men det kan være, fordi jeg 
var lidt hurtig og byde mig ind til det her tema allerede i går. 
Det drejer sig om det punkt, der handler, om læreres og lederes loyalitetsforpligtelse og ytringsfrihed. 
Jeg står primært foran og ser nogle spørgsmål vedrørende det her punkt, primært til de delegerede fra 
Danmarks Skolelederforening. 
Jeg er en af dem, som i mange år undrede mig over, hvad skolelederne og lærerne havde at lave i sam-
me fagforening. 
Dengang min opfattelse at lederne var rendyrkede arbejdsgivere, og der var en uoverstigelig interesse-
konflikt mellem lærere og ledere. 
Så fik vi A 08, og i dag er jeg overbevist om, at jeg tog fejl. 
Jeg hilser i dag skolelederforeningen meget velkommen i Danmarks Lærerforening. 
Samarbejdet om professionsaftalen viste mig med al tydelighed, i bevægelsen havde man et tæt og et 
stærkt samarbejde om lige præcis det professionelle afsæt. 
Det er illustreret konkret for mig, at der er sammenhæng mellem vores pædagogiske afsæt og de ar-
bejdsmæssige vilkår, vi har fået sikret på vores skole. 
16.13 
Det er også arbejdet omkring arbejdstidsaftalen i 08, der fik mig til at anerkende, hvor afgørende det 
daglige samarbejde mellem lærer og ledelse er, hvor mange fælles interesser, vi også har – også når det 
gælder de vilkår for lærer og ledelse, som er afgørende for at kunne leve op til de krav, som vi i dag 
stilles fra politisk hold. 
Derfor står jeg nu her med Lov 409 tilbage med en stadig stigende undren, det drejer sig om den prak-
sis, jeg oplever – både lokalt på Frederiksberg, hvor jeg kommer fra, men også på landsplan. 
Når folkeskolerne og deres ansatte, det vil sige både lærere og børnehaveklasseledere og ledere igen og 
igen udsættes for lokale politiske og forvaltningsmæssige dagsordner, som forringer lærernes vilkår. 
Jeg er forundret over vores Skolelederforening finder sig selv i den dagsorden. 
Mine kolleger spørger; hvor er lederne henne, kan vi regne med vores ledere, som dem der bakker op 
om ressourcerne og skolen, når det er lærerstillinger, der nedlægges. 
Hvor er Skolelederforeningens opbakning til lærernes krav eller anden tydelig stillingtagen til virke-
lighedens udfordringer på skolerne. 
Lærerne på de frederiksbergske skoler spørger; hvad mener lederne om, at vi insisterer på, at der skal 
tilføres midler til inklusion eller reformens mange nye opgaver, hvor er de henne i den kamp? 
Hvordan står Skolelederforeningen, forvaltningen nu ligger op til – på Frederiksberg – at lave fødesko-
ler og overbygningsskoler? 
Jeg skal lige nævne, at i det her tilfælde drejede sig ikke om faldende elevtilgang, men stigende elevvækst 
og med skoler med 1200 elever. 
Jeg vil også gerne benytte anledningen nu til at fortælle kongressen, at i morgen klokken 7.20 slår vi ring 
om skolerne på Frederiksberg, det foregår helt konkret på La Cour vejens skole – i er velkomne til at gå 
ind på FLF.dk og tjekke det ud – det ville være helt fantastisk, hvis der var solidaritet også fra andre 
kredse til denne her happening. 
18.11 
 
Sagen er, jeg er svar skyldig for mine kolleger, når de spørger om det her. 
Siden indførelsen af Lov 409 har Frederiksberg kommune kategorisk nægtet at indgå en fælles forståel-
se eller en aftale med Frederiksberg Lærerforening. 
Evalueringen på lokalt kredsniveau viste eller, at både kommuner og ledere var lige så tilfredse med 08, 
som lærerne var. 
Tvist og uenighed blev under 08 løst konkret og på et meget lavt konfliktniveau. 
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Samarbejdet mellem lærere og ledere var rigtig godt, det var en fælles oplevelse om, at være på samme 
side i udvikling af skolen. 
De lokale tillidsrepræsentanter og ledere var i åben dialog om den udvikling og de konkrete problemstil-
linger, dagligdagen medførte. 
Det billede har rigtig mange steder ændret sig radikalt. 
Vi kæmper lige nu på Frederiksberg ikke for at få et råderum for den enkelte lærer – med respekt for 
lærerens professionalisme – så langt er vi desværre slet ikke. 
Vi kæmper bare i første omgang på Frederiksberg med at få lederne på skolerne til at overholde den 
forpligtelse, de har til at opgøre lærernes arbejdstid, til at drøfte opgaverne til den enkelte lærer osv. 
De grundlæggende rettigheder som Lov 409 giver læreren. 
Det er de ledelsesmæssige forpligtelser, som den ubetingede ledelsesret jo også medfører og som i Lov 
409 er lærerens eneste værn mod gratis overarbejde og den enkelte lærers eneste mulighed for at skabe 
sammenhæng mellem opgaver og den tildelte tid. 
Lederne erkender enkeltvis og i det stille, at opgaven med at drøfte lærerens opgave og sigtet med den 
enkelte lærer er umulig, de kan ikke nå det. De synes i øvrigt, det er spild af tid, det kan jeg bare give 
dem ret i. 
For vi kunne godt selv prioritere vores arbejdsopgaver, det har vi vist før, men vi undrer os – som lære-
re – over hvordan Skolelederforeningen tager konsekvensen af ledernes holdninger. 
Hvor er Skolelederforeningens krav til forvaltningerne om en arbejdstidsaftale, som forsikrer, at vi lige 
præcis laver det, som vi er blevet sat i verden til, nemlig at udvikle skolen. 
På Frederiksberg har vi i to år forsøgt at få kommunen til at invitere Skolelederforeningen ind i vores 
mødeforum med kommunen, det er endelig lykkedes i januar. 
Når vi har været så opsat på det, så er det fordi vores erfaring fra 08 viser, at det er altafgørende, at le-
derens fagforening var med ved bordet, det er lederne, som kender ledelsernes virkelighed, og som ud 
fra deres bord kan se, at det er nødvendigt at sætte fokus på og i praksis ændre på skolerne, det er af 
afgørende betydning for, om det lykkes for lærerne. 
Forleden sagde en kollega til mig – jeg er en lille smule træt af skrivebordsbegreber, som tillid, samar-
bejdsarbejde og løbende dialog om opgaveløsning, for de ord er bare luft i ringbind. 
Når jeg gang på gang oplever, at skoleledelsen pålægger mig opgaver, som er komplet umulige for mig 
at løse, det er logiske og administrative og tekniske opgaver, som tidligere lå på ledelsesbordet. 
Min leder fortæller mig – at han ikke kan løse det, for opgaven er umulig for ham. Derfor sendes opga-
ven nu videre til dig. 
Det er totalt utilfredsstillende for alle parter. 
Det er denne her fejen aben videre, som forhindrer samarbejdet og tilliden mellem lærere og ledere. 
Vi har brug for et samarbejde med jer – kære ledere! 
Det seneste eksempel fra Frederiksberg er politikernes krav om obligatorisk brug af min uddannelse. 
Tilsyneladende smart nyt digitalt værktøj til målstyring af undervisere. 
Frederiksberg Lærerforeningen har lavet en beregning, som viser, at hvis vi skal leve op til den arbejds-
opgave, så skal der tilføres ca. 190 læreårs værk, hvis de her krav reelt skal til at indfries, men der er ikke 
lagt så meget som en eneste krone ud til denne her nye opgave. 
Kun lederne har været inviteret indenfor i denne her arbejdsgruppe omkring det værktøj, lærerne skal 
bruge. 
Lærerne spørger derfor ledelsen – har I fortalt forvaltningen og politikerne, hvad sådan en ny opgave 
koster for min forberedelsestid? Har I fortalt dem, hvad det betyder for min professionelle rolle, som 
lærer, at jeg skal nedbryde faglige mål til delmål osv.? 
Direkte adspurgt af lærerne, så siger lederne; de har lukket for forvaltningen – min uddannelse er en 
rigtig dårlig ide at indføre lige nu, for lærerne har for meget at lave. 
22.27 
Arbejdet er for stort og det at tekniske og pædagogiske problemer implementerer det, men fortæller 
lederne, de har fået at vide af deres chef, at de skal klappe i og gøre, hvad der bliver sagt. 
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Når vi spørger lederne, hvor længe de finder sig i at klappe i – når vi spørger; hvad er grunden til, at I 
ikke siger fra? 
Når vi stiller det her spørgsmål til lederne, så svarer de ofte; jeg er jo embedsmand, jeg har fået mund-
kurv på, jeg har fået at vide af min chef, at jeg ikke må udtale mig kritisk om det! 
Ja, som embedsmand er der naturligvis et krav om loyalitet, men loyalitet overfor hvad? 
Hvis jeg skulle acceptere præmissen om, at lederne ikke først og fremmest skal være loyale overfor den 
skole, de er ledere for, hvis det nu er sådan, hvem er Ledernes Fagforening så loyale overfor. 
Hvordan opfatter Skolelederforeningen og lederne deres tillid, deres rolle som tillidsvalgte? 
Oplever Skolelederforeningen også, at deres medlemmer har et ansvar for at sikre en finansiering af 
Bilag 4. 
 
John Vagn Nielsen: Du skal slutte af nu Ane! 
 
Det skal jeg gøre. 
Jeg vil gerne fra denne her talerstol tilkendegive min utvetydige opbakning til en skolelederforening, 
som aktivt går ud og bakker lærerne op i, at der er en direkte sammenhæng mellem lærernes mulighed 
for at kunne lykkes med opgaven, og så ledernes mulighed for at kunne lykkes med opgaven. 
Vi bakker op om budgetforøgelser til lederne. På Frederiksberg er det ni nye ledere, der er ansat, men vi 
undrer os over, at den samme støtte ikke kommer, når vi har lignende forventninger om nedlæggelse af 
lærerstillinger. 
Kære Skolelederforening, jeg synes, I skal vide, at I har vores udelte opbakning, hvis de spørgsmål jeg 
her har adresseret kunne give anledning til, at jeres faglige organisation kommer mere på banen i at 
understøtte de lokale lærerkredse i at passe godt på folkeskolens ressourcer og på lærernes arbejdsmiljø. 
Tak for ordet! 
 
Klapsalver… 
 
John Vagn Nielsen! 
 
14.24 
Morten Refskov:  
Ja, der er rigtig mange spændende temaer under det her overordnede tema, det jeg vil prøve at tale lidt 
om, det er folkeskolereformen. 
Jeg hører til blandt de aller største tilhængere af folkeskolen og enhedstanken, jeg vakler sådan set ikke 
et sekund i troen, når jeg udråber folkeskolen til den vigtigste forudsætning for Danmarks samlings-
kraft. 
Af samme årsag er folkeskole lovgivning meget betydningsfuld, den må aldrig hastes igennem, sådan 
som det skete i 2013. 
Folkeskolen skal derimod skabes med folket, som aktiv medspiller.  
Lovgivningen skal bygge på reel inddragelse af organisationer og realiseres gennem demokratiske pro-
cesser. 
Ejerskab kommer med indflydelse, og tvang underminerer ejerskab. 
Folkeskolereformen, som vi nu har prøvet kræfter med et års tid bygger bestemt på gode og velmenen-
de intentioner, men den er så eklatant underfinansieret at folkeskolen aldrig vil kunne levere på intenti-
onerne, der er ingen sammenhæng mellem mål og midler. 
Dertil kommer, at det er hovedrystende og dybt nedbrydende at en udtænkt sluttet kreds og at den dels 
underkender fritiden og fritidspædagogikkens betydning for børns udvikling, dels tager sit afsæt i en så 
ensidig og instrumentel læringsforståelse. 
Vi må, som lærerstand sige fra nu, hvis vi mener, at folkeskolens nuværende og tidligere formålspara-
graffer er værd at kæmpe for. 
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Vi skal ikke alene uddanne til en bestemt plads på et arbejdsmarked, folkeskolen skal være så uendelig 
meget mere end det. 
I øjeblikket vælter vi rundt i umulig logistik og uløselige paradokser, sådan kan man ikke holde skole. 
Hold da op, hvor jeg savner politikere, som tør tage ansvar, indse egen utilstrækkelighed og måske lige-
frem erkende fejltrin. 
I stedet bliver vi mødt med udsagn, som nu har vi jo kun lige taget hul på å2 af reformen og vi lærte 
meget af år 1. 
Alle store forandringer tager tid, der går nok en to-tre år, før vi er helt på plads. 
Eller – ja, det kan godt være, at det ikke er perfekt endnu, men intentionerne fejler jo ikke noget, nu må 
I lærere på banen og bidrage, så vi sikrer, at det bliver en succes. 
Alle store forandringer tager tid, der går nok en 5-6 år, før vi er helt på plads. 
Eller – vi må tage en ting ad gangen og implementere tiltagene hen ad vejen. 
Rom blev ikke bygget på en dag. 
Alle store forandringer tager tid, der går nok 10 år, før vi er helt på plads. 
Jamen forstå da for pokker – vi vil ikke have den reform! 
Så er det ligesom om, at det hele altid kan klares med en rejsemetafor eller to. 
Jeg fulgte for godt et år siden en ganske morsom tråd på skolens faglige konference. 
Den åbnes på denne her måde – hvordan får vi stoppet denne her lalleglade tradition med at skulle tage 
alt fra den positive vinkel, selv med udsigt til sikker katastrofe. 
Min skoleleder siger, at vi næste år skal bygge skibet, mens vi sejler. 
Det er et billede, der absolut ingen mening giver, men det siges med et positivt smil, så er man det ne-
gative element, hvis man siger; det er noget ævl! 
Til det bliver der så svaret følgende; som medlem af Landsforeningen Levende Hav kan jeg fastslå, at 
ingen sejler ud på et skib samtidig med, at de bygger det. 
Jeg vidste godt, at skoleledere er meget gennemsnitlige, men det der vås om at sejle ud samtidig med, at 
skibsdrengen smører kølen, filippineren hænger på friburet og negeren smører diesel, han har ikke sø-
mandskab, men ulovligt og uansvarligt plat. 
Folk, der anvender slig metaforik burde sendes forfra på studiet, hvis de da har gennemgået et sådant. 
Udvekslingen afsluttes så med; du mener ligesom at væve faldskærmen i faldet eller mener du mere, 
ligesom at vælge cykelhjælp, når du allerede er ude af balance? 
For de tilfældet jeg kender til, hvor man har bygget skibet, mens det sejlede har alle været på polarek-
speditioner, hvorfra få eller ingen er returneret i live. 
 
Klapsalver…. 
 
I Ballerup har flere lærere været en del af arbejdsgrupper, som tog på farefulde ekspeditioner i selskab 
med den sammenhængende skole, der er den understøttende undervisning. 
Jeg har da også selv været på rejse til en fjern solskins ø, hvor vi befandt os i mulighedernes land langt 
væk fra selvmodsigende indbyrdes modsat rettet lovgivning. 
Jeg synes, der er et vist behov for at bevæge sig så tilpas langt væk fra virkelighedens konkrete udfor-
dringer, at de ikke forstyrrer. 
For at blive i metaforernes verden, kan man sige, at reformtoget buldrer derudad mange steder – både 
uden togførere og billetkontrollører og passagerer, ingen ved, hvor det kører os hen og spørgsmålet er, 
om toget i det hele taget formår at holde sig på skinnerne. 
Folkeskolen har et akut behov for ordentlig ensartede rammebetingelser og praksisnære holdbare løs-
ninger. 
Ellers er det bestemt ikke usandsynligt, at vi om ganske få år vil omtale folkeskolen, som noget der ikke 
er mere. 
Hvor naivt det end måtte forekomme er det min holdning, at folkeskolereformen skal rulles tilbage, så 
vi kan starte forfra og sammen skabe noget, som reelt sætter folkeskolen i stand til, at leve op til sit 
ansvar, som landets vigtigste dannelses- og uddannelses institution. 
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Tak for ordet! 
 
Klapsalver…. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det! 
Så er det Anders Liltorp! 
 
14.30 
Anders Liltorp: Tak! 
Under punktet – medlemmernes arbejdssituation. 
Så er der jo det ved det, at når vi debatterer sådan noget, så er det vigtigt, at folk byder ind, så vi får et 
samlet billede. 
Der er fordele og ulemper ved IT, der er f.eks. en hel del, der er på Twitter, det skal man også have lov 
til at være, men når vi også ved apropos Ane, at et rigtig godt samarbejde med f.eks. Skolelederforenin-
gen, det kunne være meget givtigt, så ville jeg ønske, at nogle af de kongresdelegerede også blandede sig 
i debatten. 
Jeg har et rigtig godt samarbejde med mange skoleledere i dagligdagen. 
Jeg ved også, at deres arbejdsforhold det heller ikke ligefrem er lutter lagkage og en dans på roser. 
Jeg kunne godt tænke mig, nu læser jeg lige op fra nogle Tweet her, det er fra en kongresdelegeret, der 
skriver, at det også kunne være spændende, hvis man delagtiggjorde lidt i, hvad der ligger i det her. 
Enig, men der er momentum i forhold til drøftelser af lærernes vilkår, og det vises med kampretorik. 
Ja, det bilder jeg mig ind, jeg er sammen med dem i hverdagen og oplever hverdagen, det gør kreds-
formændene ikke. 
Det er også min oplevelse, kongressen og debatten er helt ude af trit med virkeligheden og de ting der. 
Adresser bekymringen i mere konstruktive dialoger og drøftelser af muligheder. 
Jamen, hvorfor ikke delagtiggøre os i, hvad det er, vi så kunne gøre. 
Jeg er ikke bleg for at sige – nej, jeg er ikke en del af virkeligheden ude på skolen, men jeg er en del af 
kongressen, jeg er en del af fagforeningen, Danmarks Lærerforening og min opgave er vel, at videregive 
det, som medlemmerne fortæller. 
Hvis man, som skoleleder, har nogle gode pointer, så synes jeg helt ærligt, at man skal dele dem med os 
andre, fordi vi så sammen kan gøre det arbejde, vi laver langt bedre. 
Så det er en opfordring til skolelederforeningens kongresdelegerede. 
 
Klapsalver… 
 
John Vagn Nielsen: Tak, så er det Jacob Mortensen! 
 
14.33 
Jacob Mortensen: Jeg vil gerne give et lille input omkring inklusion, det er faktisk et input, som handler 
om en vellykket måde at udføre inklusion på, det kræver faktisk også, at vi har nogle skoleledere, som 
tør tage et ansvar i forhold til at involvere sig i det her med inklusion. 
En vellykket inklusion kræver åbenhed, økonomiske ressourcer, tolerance, nysgerrighed og involvering 
af og fra ledelsen. Samarbejdsevne og omstillingsparathed. 
Den vellykkede inklusionsopgave, som jeg er en del af på min skole, det kræver vi også, at vi er mere 
end 1 lærer. Vi er 2 lærere, det er vi på rigtig mange af de basistimer den inklusionsklasse har. 
Der er 4 diagnosticerede inklusions elever. 
Det ville aldrig nogensinde have kunnet lade sig gøre, hvis ikke skolen og skolens ledelse havde priori-
teret ressourcerne til denne her opgave. 
Danmarks Lærerforening skal holde fast i, at inklusion kun kan lykkes, hvis det handler om mennesker 
og ikke om økonomiske sparemuligheder for kommunen eller den enkelte skole. 
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Inklusionen kræver simpelthen investeringer i menneskehænder, der skal være mulighed for efter- og 
videreuddannelse for de lærere, der pludselig står med en eller flere af de diagnosticerede inklusionsele-
ver. 
Det skal vi blive ved med at fortælle – ikke kun til skolelederne, men også til forvaltningerne, men jeg 
synes også, det er vigtigt, at det skal med i den gruppe, der skal udføre det her såkaldte eftersyn på det 
her område. 
En inklusionsopgave skal jo ikke ende med at blive en psykisk eller fysisk belastning for alle de dygtige 
lærere, der hver eneste dag i det her land arbejder i og med en inklusionsopgave. 
Det bliver nødt til at være noget, vi skal have sagt til den der styregruppe, at vi investerer i menneskeliv, 
det er ikke en spareøvelse. 
Tak! 
 
Klapsalver… 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så er det Erik Cloyd Ebsen! 
 
14.35 
Erik Cloyd Ebsen: Ja, men det falder faktisk i rigtig god tråd med det, der lige er blevet sagt. 
Jeg synes faktisk, det lyder rigtig spændende med det her serviceeftersyn, som udenrigsministeren rakte 
hånden ud efter i går, som tog imod her på Hovedstyrelsen, men så er der en af mine gode kolleger, 
fortalte mig, at når man kører bilen på værksted til serviceeftersyn, så får man den tilbage, men den er 
som regel ikke repareret, når man får den tilbage. 
Så man skal selvfølgelig også holde sig for øje, at når ministeren inviterer, så siger hun også samtidig, at 
det er antallet af inkluderede elever, der er et mål i sig selv. 
Det synes jeg er bekymrende. 
Jeg synes også, det er bekymrende, når Ziegler påpeger, at skolen er for alle, og at det er den i mangfol-
dighedens navn. 
Det er den uden skelen til diagnoser, bogstavkombinationer eller andre vanskeligheder. 
Så jeg faktisk, han skal bruge det serviceeftersyn til at få defineret, hvad inklusionen egentlig går ud på. 
I øjeblikket så er den eneste sikre evaluering, der er på det her felt, det er, at man inkluderer 96 % af 
eleverne i den danske folkeskole. 
Jeg vil godt minde om, at det jo er ikke fordi, der er nogen der - som sådan – er imod begrebet inklusi-
on, det er ligesom en fremføring af decentralisering kunne være spændende i 80’erne, det kunne man 
sådan set heller ikke være imod, men man kunne være imod den måde, som det er udmøntet på eller 
hvem, det er, der definerer det. 
Jeg synes faktisk, man skylder at få defineret inklusionsvurderingen i folkeskolen for eleverne, det skyl-
der man i hvert fald både lærerne, der står i denne her meget brede undervisningsdifferentiering, som er 
blevet endnu bredere og endnu mindre forberedelsestid, men jeg synes også, man skylder det til foræl-
drene og måske også til eleverne. 
Ikke kun de elever, der bliver inkluderet, men faktisk alle elever i klassen. 
Når det kommer til den der inklusion, så synes jeg, det er meget vagt og meget usikkert, hvordan det 
bliver defineret, hvad det er for nogle minimumsstandarder man rent faktisk vil have for at inklusions-
dagsordenen kan lykkes. 
Der er et eksempel på det før fra Næstved, det er jo en måde at gøre det på, man kunne gøre det på alle 
mulig mærkelige måder på de forskellige skoler - i de forskellige kommuner. 
Det rejser også spørgsmålet, hvem er egentlig omfattet af denne her inklusion? Hvad er det for nogen 
børn? Kan man overhovedet tale om inklusion af enkelte børn og inkluderede elever i det lærende mil-
jø. 
Er det lederne, der skal definere, hvad succeskriteriet er, så er svaret jo positivt, men er det lærere, så er 
det et helt andet svar, man får. 
Det er fordi, man ikke altid ved, hvad det er for en opgave, der skal varetages. 
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Når man spørger forældrene, så er de også meget usikre på, hvad det er for en vare, de egentlig får, når 
de beholder deres børn i skolen, og børnene – ja – de bliver jo slet ikke spurgt. 
Jeg tror, at en stor del af den her manglende definition på det begreb, det er, at det bliver meget forskel-
ligt, hvad det er for en inklusions dagorden, der bliver kørt rundt omkring. 
Jeg synes faktisk, det er rigtig uhensigtsmæssigt, at man lader skolen selvom at definere, hvad den gode 
inklusion er, hvad succeskriteriet er. 
Man kan jo forstille sig det på den måde, at der i en skole i en kommune er en vellykket inklusion og på 
naboskolen gør man dybest set det samme, der er det ikke defineret, som en vellykket inklusion man 
mangler simpelthen nogle overordnede bredere formuleringer og en lidt bredere definition af, hvad 
inklusionsbegrebet egentlig omfatter. 
Det håber jeg rigtig meget, at Hovedstyrelsen vil tage fat på her nu her, når de går i gang med det ser-
viceeftersyn, som kommer med ministeren, så vil jeg gerne - for god ordens skyld – også sige, at jeg jo 
synes det her også hænger sammen med det fælles syn, som man skal have på den specialundervisning, 
der også er i denne her sammenhæng. 
Det hænger simpelthen sammen med den måde, som man strukturerer specialundervisningen på speci-
alskole eller specialundervisning i det hele taget, det skal vi have et fælles synspunkt på, men det er jo så 
også den situation, der så er i forhold til inklusionsopgaven. 
I går blev der brugt et rigtig godt eksempel på det der med, fra formandens beretning – at man har for 
de synshandicappede, der vil man prøve at se på, hvordan man kan fastholde ekspertisen på det områ-
de, det synes jeg selvfølgelig er rigtigt, hvis man har en uddannelse indenfor specialfelt fastholde den. 
Det er dem der varetager den del af opgaven. 
Man er meget sent ude i øjeblikket for både på taleområdet , der en del taleinstitutter og kommunikati-
onscentre, som er lukkede, så man skal sørge for at kridte skoene i hvert fald på blindeområdet nu. 
Jeg savner simpelthen en grundlæggende definition af inklusionsmodellen, så det vil jeg gerne bede jer 
om! 
Tak! 
 
Klapsalver…. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så bliver det, så bliver det Niels Christian Sauer! 
 
14.40 
Niels Christian Sauer: Vi er jo nok mange, der har undret os over de undersøgelser, der har fundet sted 
af, hvordan det går med inklusionen, det viser sig jo næsten hver gang – spørger man de mennesker, 
der er i toppen af skolesystemet, så går det fremragende, jo nærmere man så kommer virkeligheden 
dernede, hvor inklusionen foregår, så går det dårligere og dårligere. 
Det er måske ikke så underligt, fordi dem der sidder på toppen af systemet er jo kun optaget af, at få 
bundlinjen til at passe. 
Der er nogen penge, der spares på specialundervisning, er det lykkedes, så er inklusionen lykkedes – er 
det ikke lykkedes, så er det ikke lykkedes. 
De tæller bare hoveder, hvor sidder børnene? 
Sidder de i almenundervisningen eller sidder de i specialundervisningen. Sidder de i almenundervisnin-
gen, så er det pr. definition inkluderede. 
Det er jo den sorteste løgn. 
Vi ved jo alle sammen, at man sagtens kan sidde i en 2. klasse og være totalt inkluderet, det ved vi. De 
forskere der leverer de her undersøgelser til offentligheden, de ved det også. 
Det vi ser her er et eksempel på det, jeg plejer at kalde alibiforskning, det handler om, at legitimere be-
slutninger, der er truffet, ved at finde ud af, hvordan virkeligheden faktisk er indrettet. 
Der er et ord, som går igen og igen, det er grunden til, at jeg går herop nu, det er, at jeg godt kunne 
tænke mig at få det ord pillet helt ud af vores skoledebat, for det har ingen steder hjemme. 
Det er det her ord – inklusionsprocent. 
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Når inklusionsprocenten er under 96, så er inklusionen lykkedes. 
Det handler jo slet ikke om inklusion, det handler jo udelukkende om, hvor børnene befinder sig rent 
fysisk. 
Inklusionsprocent er et fuldstændig forvrøvlet udtryk – med mindre man da har tænkt sig at gå helt ned 
i det enkelte barns situation og tage stilling til, om det rent faktisk er inkluderet eller ej. 
Det er selvfølgelig ikke det, der er tale om, så kunne vi ikke godt prøve at vænne os helt af med at bruge 
det der ord – inklusionsprocent? 
Der skal bare være en lille rød lampe, der blinker oppe i hovedet på os, hver gang vi hører det. 
Det ord er et falsum. 
 
Tak! 
 
Klapsalver…. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det! Vibeke Lynge! 
 
14.42 
Vibeke Lynge: Jeg vil tale om skoledagens længde. 
Nu har vi nogle gange hørt fra denne her talerstol, at skoledagen er sørme alt for lang. 
Bjørn kaldte den i dag absurd lang skoledag. 
Nu vil jeg røbe for jer, at jeg synes sådan set ikke, at skoledagen er for lang, jeg synes, vores muligheder 
for at lave en god skoledag er forkerte. 
Vi skal vel ikke komme og sige, at fordi børnene skal være sammen med os 6 eller 7 timer om dagen, så 
kan de ikke holde til det. 
Det er jo fordi, vi ikke har muligheden for at lave den undervisning, vi rigtig rigtig gerne vil give dem i 
den der lange skoledag. 
Jeg synes, vi skal holde op med at sige, at skoledagen er for lang, vi skal begynde at sige, vi skal lave det 
indhold, der gør, at børnene får den faglige fordybelse og den faglige udvikling, det er ikke skoledagen, 
der er for lang, det er betingelserne for den lange skoledag, der er forkert. 
Det skal I altså huske, vi skal ikke bare sige, at skoledagen skal være kortere, uden i hvert fald samtidig 
at sige, at så skal ressourcerne bruges til 2 lærer ordninger, for ellers får vi jo fyret en masse kolleger, det 
er vores muligheder for, at lave god skole der er forkert. 
I Taastrup har vi en heldagsskole, der har undervisning 0. – 6. klasse faktisk fra 8 til 16. 
Der er ikke nogen der, der synes skoledagen er for lang, fordi det er sådan et af Michael Zieglers 
præstige projekter, så de har ressourcer. 
Så det er vores mulighed for den lange skoledag, der er forkert. 
Jeg går ikke ind for, at alle børn skal være i skole til klokken 16, vil jeg godt sige, jeg går også ind for, at 
de skal have frihed og fritid og fritidsliv, men vi skal holde op med ligesom at tale som om, vi ikke kan 
rumme børn og give dem god udfordring, hvis vi havde mulighederne. 
 
Klapsalver… 
 
John Vagn Nielsen: Så er det Per Toft Haugaard! 
 
14.44 
Per Toft Haugaard: Ja tak! 
Inspireret lidt af det Bjørn sagde i sin indledning og i virkeligheden også med nogle bud på, hvad man 
kunne gøre i forhold til det Vibeke har sagt, vil jeg godt sige lidt om understøttet undervisning. Den har 
der været meget svært ved at få hold om, det er begrænset, hvor mange geder man kan slagte, og hvor 
mange fuglekasser, man kan få bygget. 
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For mig er det vigtigt at holde fast i, at den understøttende undervisning skal understøtte den fag-
faglige undervisning og give muligheder for mere spændende og anderledes undervisning og inddragel-
se af det omgivende samfund. 
Det giver for mig kun rigtig mening, hvis man tillægger den, den understøttende undervisning, de lærere 
der i forvejen har eleverne i fagene. 
At bede pædagoger om at lave understøttende undervisning, der skal øge elevernes kompetencer i fag, 
som de ikke har overværet, som de ikke har deltaget i er efter min mening at give dem en fuldstændig 
urimelig opgave. 
Vi skal også huske på, at selvom en pædagog varetager den understøttende undervisning, hvem er det 
så fortsat, der har ansvaret for, at målene nås? 
Det har læreren! 
Det samme gælder jo i virkeligheden lektiehjælp og faglig fordybelse. Måske i virkeligheden i endnu 
højere grad. 
Man kan faktisk klare det på en meget let måde - ved at forøge lektionslængden fra de almindeligvis 45 
minutter til en klokketimes undervisning. 
Det vil selvfølgelig blive finansieret af den understøttende undervisning. 
Det har en sideeffekt, det betyder, at en lærer med nu 26 lektioner, eksempelvis, vil komme ned og have 
– altså 26 lektioner af 45 minutter, kan komme ned på knap 20 lektioner af 60 minutter. 
Det vil give mere tid i den daglige undervisning til den enkelte elev til at nå alle elever – bedre mulighed 
for at inddrage bevægelse og kreative elementer i undervisningen. 
Den enkelte elev vil have færre hold kvag elever at skulle forholde sig til det og måske også i virkelighe-
den kunne strække sin sparsomme forberedelsestid en lille smule mere. 
Min pointe er, at det tager ikke væsentlig længere tid at forberede en undervisningslektion på 60 minut-
ter i forhold til en ’a 45 minutter. 
I Slagelse kommune var der en skole, der sidste år lagde hårdt ud med at udvide lektionslængden til 60 
minutter, det var blandt andet også en af de skoler, som Bjørn var nede at besøge. 
Det er mit helt klare indtryk, at det er den enkeltfaktor, det er den skoles planlægning af elevernes ar-
bejde, der har haft den suverænt største effekt på lærernes arbejdsmiljø. 
De har virkelig kunnet bruge det her, så min opfordring skal naturligvis være, at mange flere overvejer 
denne her meget simple løsning, fordi det er der sådan set også stillinger i. 
Giv hele ansvaret for undervisningen tilbage til den enkelte lærer, så hun med sin professionalisme, 
autensitet, autoritet kan vende de metoder, der skal til for at opnå de høje mål for den enkelte lærer – 
skal være min opfordring. 
 
Klapsalver… 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det! Så er det Rikke Gierahn 
 
14.48 
Rikke Gierahn: Jeg vil gerne sige noget om temaet arbejdsmiljø. 
For vi har holdt for – i forhold til at finansiere en skolereform med vores arbejdstid, som organisation 
så tænker jeg, at vi nu må holde ved – i forhold til at bidrage til, at lærerne i praksis kan holde til arbej-
det og holde ud, mens vi venter på bedre tider. 
På trods af at vi oplever, det er op ad bakke lige nu i forhold til vilkårene for at udføre arbejdet. 
Så er det nemlig også sådan, at jeg – i bund og grund – stadigvæk holder af hverdagen, jeg tror faktisk, 
at der er mange lærere, der også har det sådan. 
Så jeg tænker, at det er vigtigt, at vi ikke kun bruger vores energi på at dokumentere elendigheden og 
være vagthund på, at arbejdsgivere overholder arbejdsmiljølovgivningen. 
Jeg mener faktisk, at vi også som DLF - i forhold til det fagpolitiske område, arbejdsmiljøområdet – der 
må vi arbejde for, at lærerne kan holde af hverdagen – stjålet direkte fra gamle onkel Danny 
Og Gordon. 
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I opsamlingen i formiddags var du inde på, at arbejdsmiljøsporet var vigtigt for kredse, som ikke kunne 
lykkes med lokale aftaler, jeg mener, det er vigtigere end kun få klage tilbage, at det lykkes med lokalaf-
taler. 
Det er også sådan, at der er lavet en fin undersøgelse fra Karma Aalborg Universitet, som FTF og LO 
har finansieret i forhold til arbejdsliv, som viser, at udover at hvad vores medlemmer faktisk prioriterer, 
at vi skal beskæftige os med, som fagforening. 
De klassiske fagforeningsprioriterer for løn- og arbejdsvilkår er stadigvæk rigtig vigtigt, men det er 
overhalet indenom af Arbejdsmiljø, som vores medlemmers største prioritet nu. 
Det er rigtig vigtigt stadigvæk at sige, at det er et arbejdsgiveransvar at have et godt arbejdsmiljø, vi kan 
trives på arbejdspladsen og ikke bliver slidt ned, fysisk og psykisk som jo nok er den største risiko i 
vores branche. 
Det betyder bare ikke, at vi skal ligge på den lade side og overlade det til arbejdsgiverne at definere, 
hvad der så er behov for at gøre. 
DLF skal være med til at sætte dagsordenen. 
Det kræver nogle synlige handlinger, så vores medlemmer oplever, at vi rent faktisk gør en forskel på at 
hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet. 
For at gå proaktivt ind i forhold til at udvikle det gode arbejdsmiljø for medlemmerne, så ser jeg et be-
hov for, at DLF også kommer med inspiration til at fremme trivslen på arbejdspladsniveau ude på vo-
res skoler. 
Det gjorde vi fint efter Lov 409 i forhold til indretning af arbejdspladserne, og det kan vi gøre mere af. 
Vi kan eksempelvis også lade os inspirere af, f.eks. det værktøj FOA har lavet i form af de har laver en 
arbejdsmiljøberegner, der kigger på nogle konsekvenser af, at hvis man gør forskellige ting, hvilken 
konsekvens har det så for arbejdsmiljø? 
Vi skal kunne balancere, at vi som samlet organisation både er en livline og kan yde tiltrængt nødhjælp 
Tiltrængt nødhjælp til medlemmer og skoler, kredse hvor der er et dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvor der 
er nogen, der har ondt i arbejdslivet. Sådan at lærer skal kunne holde ud, men vi skal samtidig også være 
med til at fremme de hverdagsfortællinger om, hvad der faktisk går godt i forhold til det, vi holder af at 
gøre. 
Derfor tænker jeg, det er vigtigt, vi får udviklet den systematik, vi har i foreningens arbejdsmiljørække, 
ved at skabe en endnu bedre sammenhæng mellem kredsenes arbejde og dlf centralt for at indsamle 
viden, som strategisk platform, for at udvikle foreningens handlemuligheder, fuldstændig parallelt med 
det arbejde, der er gjort i forhold til de indgåede lokale arbejdstidsaftaler eller fællesforståelser – eller 
hvad det kaldes for rundt omkring. 
Derfor tænker jeg, det er ret afgørende, at socialkapital er kommet med i OK 15 aftaleteksten, som et 
fælles grundlag at arbejde videre ud fra. 
I Aarhus fik de i efteråret 14 gennemført en ekstra trivselsundersøgelse på grund af de store ændringer, 
reformen har medført. 
Det viser sig – blandt andet – at de skoler, som før reformen havde en høj social kapital også arbejds-
miljømæssigt er kommet bedre på vej ind i den kæmpe forandringsproces, vi er midt i. 
Samtidig peger arbejdsmiljøforskning på, at høj kapital og trivsel udgør en beskyttende faktor i forhold 
til arbejdsbetingede sygefravær. 
Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bidrage til at forbedre situationen ude i kommunerne og på arbejds-
pladserne. 
Det er jo væsentligt – som Karina var inde på – at AMR er del af den aktive del af skoleårs planlægnin-
gen, vi får nu, at de nødvendige arbejdsmiljøhensyn kan tages. 
Tages i betragtning i forhold til, hvordan arbejdet organiseres og tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. 
Arbejdsmiljøet skal integreres, som et vigtigt perspektiv på arbejdstid og organisering af arbejdet. Det er 
sørme også vigtigt, når vi drøfter pædagogisk udvikling. For arbejdsmiljø og kvalitet er ikke som ud-
gangspunkt hinandens modsætninger, men tværtimod hinandens forudsætninger. 
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Vi lærere kan kun yde en høj kvalitet i undervisningen, hvis vi trives, mest lige så vigtigt så oplevelsen 
af, at vi lykkes med god undervisning og se, eleverne udvikle sig, også arbejdsglæde, og gøre at lærere 
holder af hverdagen. 
Tak for nu! 
 
Klapsalver…. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak! 
 
52.49 
John Vagn Nielsen: Ja tak, så er det Irene Madsen! 
 
Irene Madsen! 
 
John Vagn Nielsen: Flere der ønsker ordet under det her punkt? Så må I gerne komme med talesedler-
ne! 
 
14.53 
Irene Madsen: Jeg ville bare gerne lige vende tilbage til at lige inden lockouten kom vi med rigtig mange 
forskellige materialer og et af dem var, at gøre en god skole bedre. 
Jeg synes faktisk, at vi skal kigge tilbage igen på det materiale og tage det med hjem til Ellen Anders, 
fordi jeg synes faktisk, at der var rigtig mange ting og muligheder i det, som ligger sig op ad nogen af de 
ting, vi også snakker om nu. 
Hvad havde vi før gjort, når vi skulle have skole på 25 timer. 
Jeg synes, der var nogen rigtig gode forslag, som jeg godt kunne tænke mig, vi måske gik tilbage og så, 
hvordan ser de egentlig ud i dag – på de skoler, der var med i den rapport? 
Fordi jeg tror, at de ting, den udvikling der var i gang der er gået fuldstændig i stå, måske skulle vi gå 
tilbage og sige; det var lige inden vi blev lockoutet. Jeg synes, vi skal kigge på det igen. 
 
Klapsalver… 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak! Per Toft Haugaard! 
 
14.54 
Per Toft Haugaard: Jeg så lige, at under det her punkt der handlede det så også om rekruttering, så 
kunne man jo komme med en sang fra de varme lande omkring det. 
I Slagelse kommune har vi voldsomme problemer med at rekruttere lærere. 
Jeg kan fortælle jer, at 1.8. er der blevet ansat 54 lærere – halvdelen har ikke nogen læreruddannelse – 
nogle ganske få har en anden mellemlang eller videregående uddannelse, resten har ikke nogen uddan-
nelse udover gymnasiet – håber jeg. 
Jeg kan også fortælle jer, at der er en skole, der nu er begyndt at ansætte nyuddannede lærere pr. 1.7. 
altså 1. juli, fordi så får de så løn i juli måned. Det er jo i og for sig godt, når man så spurgte; hvad skal 
de så lave? 
Jamen vi har fået at vide, vi skal ikke lave noget overhovedet! 
Altså skal vi bare sørge for, at vi er klar 1. august! 
Så det er jo godt nok, så vi har store problemer, så store problemer, at der er en anden skole, der faktisk 
har været nødsaget til at rekruttere en lærer fra Tyskland. 
Det gav så nogle udfordringer i forhold til ansættelsessamtalen, det klarede de over Skype, så der kan 
man bruge den nye teknik på en eller anden måde, men vi har store problemer med rekruttering. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det! 
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Kasper Rosenberg Mortensen! 
 
14.56 
Ja jeg kommer fra Ballerup Lærerforening. 
Til det kongresforberedende møde der sad jeg under forberedelse til Folkeskolereformen og fortalte, at 
jeg havde 21 minutters forberedelsestid til hver lektion, hvorefter der var en i gruppen, der svarede – 
hold da op, får du så meget? 
Jeg ved godt, det hører ind under OK 15 i virkeligheden, men sådan hænger det jo sammen også i for-
hold til at løse opgaverne i forhold til Folkeskolereformen. 
Jeg kan ikke forstå, at Danmarks Lærerforening kan leve med, at lærere i kommuner kan have helt ned 
til 13-14 minutters forberedelsestid til forberedelse og efterbehandling af undervisning. 
Et sted, hvor man også kunne begynde – det er sådan lidt noget andet – jeg synes i den grad, vi mangler 
et fælles sprog. 
Her i en tid hvor sådan tidligere faste termer og begreber er til debat. I nogle tilfælde så går det hen og 
bliver sådan næsten småfilosofisk på et meget mere plan. 
Tid, det bliver ude hos os til rød, gul og grøn eller point, når det er, at vores arbejdsopgaver skal klassi-
ficeres. 
Aftaler bliver til fælles forståelse, dialog og samarbejde bliver til flotte ord og hensigter, der ikke bakkes 
op af handling. 
Lov bliver til åben fortolkning og sidst, men ikke mindst så ser man - i stor stil at politikere, forvaltning 
og ledelse påtager sig ansvaret for alle ovennævnte områder, desværre uden at efterleve det i praksis. 
I den forbindelse så vil jeg også gerne – der hvor der er stor forskel på vores fælles sprog blandt lærere 
og ledere, jeg synes stadig, vi mangler en repræsentant fra ledelserne til at svare på Ane Søgaards fore-
spørgsel om, hvor de står henne. 
Yes! 
 
Klapsalver…. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak, så er det Hans Junker! 
 
14.58 
Hans Junker: Yes, det er i samme boldgade, stort set alle indlæg i dag har fokuseret på de forskellige 
vinkler på det, der i nysprog hedder udfordringer, noget som man førhen kaldte problemer i forbindel-
se med at løse opgaven, på en - som lærer - for alle parter tilfredsstillende måde. 
Et par af talerne under det her punkt har allerede på forskellig vis efterlyst en skoleleder stillingtagen, 
hvor jeg hernede på bageste række med længsel ventede på, at sådan et kom. 
Det er endnu ikke tilfældet, så med mindre I er gået hjem, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at I 
kommer med et bud her på talerstolen på, hvordan I- som skoleledere – ser hele den problemstilling, 
der er skitseret og ikke mindst, hvordan I har tænkt jer, at agere på det. 
Vi er jo en del af den samme forening. 
 
Klapsalver… 
 
John Vagn Nielsen: Ja så får vi nogle kommenterer fra Hovedstyrelsen på de indlæg, der har været der. 
Vi starter med Gordon! 
 
15.00 
Ja, det er en replik til Rikke! 
Nu har jeg faktisk været inde at kigge i, hvad det var, jeg har sagt.  
Du har sgu ret! 
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Jeg vil det nemlig sådan, at der hvor man ikke har aftaler, der skal vi ind og arbejde på nogen andre 
måder – herunder også i arbejdsmiljø sporet. 
Det jeg virkelig mener, det er, at det skal vi i hver eneste kreds i hver eneste kommune og på hver ene-
ste arbejdsplads, uanset om vi har aftaler eller ej. 
Det er faktisk noget, vi har lagt rigtig meget vægt på i både udvalgets og i hovedstyrelsens arbejde på 
det her område. Det er - det sagde jeg faktisk også i mit indlæg – at aftaler løser langt fra alle problemer! 
Vi skal ind og arbejde - uanset om vi har aftaler eller ej - i de andre spor også. 
Jeg er fuldstændig enig med dig i det her synspunkt, så nu har jeg lige fået lejlighed til at rydde den af 
vejen. Det er vigtigt, det er et vigtigt fokus, og det er et vigtigt at have øje for, at vi skal arbejde på man-
ge måder – uanset hvordan den lokale situation er. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak, så er det Thomas! 
 
15.01 
Thomas: Jamen det var et vigtigt indlæg, du holdt Rikke, det får også mig til at komme med en kom-
mentar og kvittere for det, for jeg synes, det er et rigtig godt eksempel eller en god pointe, du har, 
sammen med det, som også Karina fra Lolland Falster var oppe med senere, så er det nogen ting, som 
bekræfter os i, at det er vigtigt, vi stadigvæk har arbejdsmiljø, som et fagpolitisk satsningsområde. 
Så vil jeg også godt kvittere for, at nogen af de ting, du tager op, det er nogen af de ting, som vi forestil-
ler os at tage op på de regionale tovholdermøder for arbejdsmiljøansvarlige kredsformænd, som afvikles 
her de kommende måneder. Igen til december til arbejdsmiljøkonference, så jeg håber, vi kommer om-
kring det i løbet af efteråret. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak, så er det Bjørn! 
 
15.02 
Bjørn: Tak for indlæggene her, der er et par af dem, jeg godt vil kommentere, specielt det omkring in-
klusion som vi synes er utrolig vigtigt, det var rigtig rart at høre fra Jacob, at der faktisk er steder, hvor 
man kan få inklusionen til at fungere, men på de præmisser, at der jo også er ressourcer nok, og der er 
nogen skoleledere, der vil gå ind og prioritere tingene, fordi det er faktisk nogen af de ting, som vi jo 
også peger på, når vi snakker om inklusion i denne her sammenhæng. 
Vi har jo lavet flere undersøgelser, det har I også ude rundt omkring i kredsene, ved jeg på det her felt 
og har fået en masse af tilbagemeldinger på, at det altså ikke fungere, med mindre man netop går ind og 
får sat ressourcer og fokus, prioritering på at få det til at virke. 
Det fører så over til den del af det, som Erik var inde på i forhold til det arbejde, vi nu skal til at i gang 
med sammen med ministeren, forhåbentlig i hvert fald i den ekspertgruppe, der bliver nedsat, og det er 
klart, at en definition på hvad inklusion er, det vil være rigtig rart også, at få ministeren til at forholde 
sig til, men vi har jo faktisk lavet en i forbindelse med den pjece, der hedder – Fællesskabets Skole, den 
inkluderende skole, der er vi jo inde og pege på, at det er, at man er inkluderet der, hvor eleven er til 
stede og deltager aktivt i den almene undervisning, at eleverne deltager aktivt og oplever at have en 
værdi for klassens fællesskab, og at alle elever har et højt udbytte af undervisningen. 
Det er nogen af de definitioner som forskerne faktisk også er enige med os i er det, som giver god in-
klusion. 
Derfor kan vi jo håbe på også, at ministeriet og ministeren også er enige i de her ting, at det er den del 
af det. 
Så har vi jo så i øvrigt omkring de tiltag, som vi gerne vil tage fat i, når vi begynder at snakke inklusion 
med ministeriet, jamen nogen af de tiltag, som man skal ind og kigge på, det er jo også nogen, der ko-
ster ressourcer, men hvis man vil de her ting, hvis man vil have denne her inklusion, så må man også 
afsætte nogle midler til det. Det drejer sig om både øget brug af to lærer ordning, det er øget tid til vej-
ledning og supervision af de lærere, der står med de elever, som har nogle særlige behov, som de får sat 
ind i klasserne. 



 119 

Derfor kunne man også overveje, om man skal etablere nogen mindre klasser – altså behøver man at 
have klassestørrelse på 28, eller kan man have nogle af klasserne, der er mindre for at tilgodese nogen af 
eleverne. 
Det er klart, det vil også koste nogle lærerressourcer, så er der selvfølgelig hele spørgsmålet omkring 
efteruddannelse af lærerne i forhold til nogen af de her ting, hvor der vil være lærere også, der har brug 
for at få noget af det. 
Det er klart, at det skal vi selvfølgelig også sætte ind med i forhold til den her ekspertgruppe. 
Så har jeg selvfølgelig lige til Vibeke, Gordon var inde at sige; hvad var det egentlig, jeg sagde? 
Men jeg sagde – rent faktisk noget om – hvis vi skal have det her til at blive gennemført med Folkesko-
lereformen og også de lange skoledage, så kræver det ressourcer, men hvis der ikke er ressourcer afsat 
til tingene, så er det klart, så må vi finde nogen andre måder at minimere nogen af arbejdsopgaverne på, 
så er en af arbejdsopgaverne jo faktisk at gøre dagene kortere, og dermed bliver der altså færre timer, 
der skal forberedes for læreren, men det er klart, at der er jeg jo helt enig med dig i, at vi skal da arbejde 
på at få de ressourcer, hvis vi har ressourcerne til at kunne forberede en ordentlig undervisning til en 
skoledag frem til 14, 15 eller 16 som det er på helhedsskolen, jamen så vil eleverne selvfølgelig også få 
mere ud af det, fordi det at være sammen med en velforberedt lærer, det ved vi jo alle sammen, fra 
forskning også at det netop giver et udbytte – i hvert fald. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak, så er det formanden! 
 
15.06 
Anders Bondo: Jeg synes, vi fik nogen rigtig vigtige temaer frem i debatten her. 
Ane starter med snakke omkring loyalitet, jeg synes, det er fantastisk vigtigt, jeg prøvede også at itale-
sætte det i min beretning, at vi sammen tager den drøftelse af, hvor skal vores loyalitet ligge henne? 
Som fagprofessionelle der er vores udgangspunkt – loyaliteten ligger hos eleverne. Vi skal sørge for, at 
eleverne får en god undervisning, det må være det, vi skal tale ud fra. 
Så er der nogle rammebetingelser omkring vores arbejde – både som lærere og ledere – det må vi selv-
følgelig respektere, men vi må hele tiden tale ud fra elevernes vilkår. 
Jeg synes, det er meget uheldigt – det prøvede jeg også at italesætte i min beretning – det her med at der 
er meget forskellige billeder af situationen. 
Jeg vil godt understrege, jeg forsøger ikke at tegne et skræmmebillede, jeg forsøger at tegne det billede, 
som jeg oplever fra mine mange samtaler med medlemmer, medlemsmøder, TR møder. I virkeligheden 
så synes jeg, det jeg har forsøgt at italesætte, det er det, vi også får dokumenteret i Folkeskolen Forfra. 
Der er mange lærere, der har henvendt sig til mig og sagt – det billede vi ser i Folkeskolen Forfra, det 
kunne fuldstændig lige så godt være vores skole! 
Vi har i hvert fald brug for at ledere og lærere prøver at tegne det samme billede. 
I forbindelse med diskussionen omkring lærermangel her tidligere på skoleåret, der fik jeg jo igen skyld 
for at tegne et skræmmebillede og male fanden på væggen. 
Nu har vi lige hørt situationen i Slagelse. 
Det Per fortæller, det er der jo mange andre af jer andre, der prøver at fortælle i en tilsvarende historie. 
Lærermanglen kan blive den største udfordring for den danske folkeskole overhovedet, vi har Lars fra 
Lärernes Rigsforbund siddende herovre som en af vores gæster. 
I Sverige mangler man i dag 38.000 lærere, det er jo en fuldstændig uløselig situation. 
Jeg tror nok, at prognoserne viser, at uanset hvad man gør, så vil der mangle 50.000 lærere om 4 år. 
Det der sker i Slagelse og andre steder gør jo, at vi får en selvforstærkende effekt. 
De lærere der er tilbage, de lærere der har en læreruddannelse, for dem bliver det endnu vanskeligere at 
løfte opgaven, fordi man skal selvfølgelig hjælpe de – ikke læreruddannede – kolleger, der er. 
Derfor er det en af de problemstillinger, vi bliver nødt til at kigge på, som jeg sagde i mit korte indlæg i 
starten af det her afsnit. 
Løsningen er altså ikke, at vi lovliggør, at nogen – der ikke har en læreruddannelse underviser i folke-
skolen. 
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Løsningen – der findes kun en løsning – det er, at det er attraktivt at være lærer i den danske folkeskole. 
Antallet af lærere, der har forladt skolen, er steget med 25 %, det er ikke vores ældre kolleger, som går 
på pension lidt før, nej stigningen ligger mellem 32 og 50 år, det er her den store stigning af dem, der 
har forladt skolen kan opregnes. 
Det er en kæmpe udfordring. 
Det bliver vi nødt til at få gjort noget ved, fordi ellers kommer vi ind i den negative spiral, som Sverige 
har oplevet og som de hænger uløseligt fast i. 
Man kan sige sådan koldt og kynisk - sådan rent fagpolitisk - så er rekrutteringsudfordringen en kæmpe 
gevinst. 
Det hørte jeg også fra Per, hvordan man begynder at få løn i sommerferien for bare at kunne rekruttere 
lærere. 
Samtidig så er det altså også en kæmpe udfordring for os. 
Det bliver vi nødt til at prøve at tage alvorligt. 
Jeg bragte begrebet self-efficacy ind i kongressen dagsorden gennem min beretning – der findes ikke 
lige sådan en dansk oversættelse af self-efficacy. 
Jeg tror i virkeligheden, at vi her har nøglen til at få løst nogen af de udfordringer, vi står overfor. 
I relation til det, som Pasi Sahlberg sagde – jamen så løser vi jo kun den udfordring, hvis lærerne ople-
ver, at de har muligheden for at kunne lykkes med deres opgave. 
Det har ledere og lærere en kæmpe fælles interesse i. 
Jeg vil i hvert fald tage initiativ til, at vi sammen med lederforeningen prøver at få sat fokus på, hvordan 
kan vi styrke begrebet self-efficacy blandt lærerne? 
Jeg er helt sikker på, at hvis vi kan gøre det, så er vi også med til at gøre det mere attraktivt at være leder 
af den danske folkeskole. 
Lige såvel som det er utilfredsstillende at være lærer, hvis man ikke kan lykkes med jobbet, ligeså util-
fredsstillende er det selvfølgelig at stå i den situation, lederne på Sofiendalskolen gør, hvor de godt ved, 
at der er udfordringer, men de har simpelthen ikke de nødvendige forudsætninger for at kunne løse de 
udfordringer. 
Jeg er fuldstændig enig med Ane i, at vi har en kæmpe interesse i, at få sat en fælles dagsorden, det bli-
ver vi altså nødt til at gøre bedre, end vi gør i dag. 
Erik, du var oppe omkring serviceeftersyn på inklusionsdagsordnen, jeg synes, vi skal være aktive, og 
heldigvis så har ministeren inviteret os ind – ikke bare sådan på skrømt – men faktisk for at give os 
mulighed for både at snakke kommissorium og være med til også, at pege på nogen, der kan være med 
til at gennemføre det her eftersyn, men jeg synes også, vi skal spille aktivt ind på anden måde. 
Den viden der er fra PPR kontorerne, den viden der er fra specialskolerne, den viden der er fra skoler, 
som Jacob fortæller om, hvor det faktisk er lykkedes. Det er jo sådan nogen ting, vi skal have spillet 
med ind i det her eftersyn. 
Så jeg håber, at vores kompetente grupper på det her område, faglige foreninger vil spille ind og så sige; 
jamen set fra vores stol, hvad er det så, der skal til, for at vi kan lykkes bedre med inklusionsdagsorde-
nen. 
Jeg sagde jo selv til ministeren, at jeg håbede, at det kvalitetsudvalg, der nu er blevet nedsat, at det – i 
langt højere grad - kommer til at bygge på den viden og den praksis erfaring, der er. Det kan I være 
med til at bidrage med, og det håber jeg, at vi kan samarbejde om, så det bidrag Danmarks Lærerfor-
ening giver til ministerens eftersyn bliver så kvalificeret, som overhovedet muligt. 
Det som Per nævner omkring at tænke i, hvordan kan vi så også i dagligdagen prøve at skabe bedre 
muligheder, det er jeg helt enig i. 
Jeg har meget tit sagt; der er to muligheder for at løse den situation, vi har med, at der ikke er sammen-
hæng mellem, de opgaver skolen har og så de ressourcer, der er til rådighed, det ene er at tilføre flere 
ressourcer, og det andet er, at fjerne nogle opgaver! 
Det er jo blandt derfor, vi kigger på den meget lange skoledag, hvis man ikke har ressourcer til den, 
jamen så må vi jo prøve at bruge de ressourcer på en anden måde. 
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Per har jo helt ret, den tredje mulighed som vi også skal bruge parallelt med, at vi arbejder på de to an-
dre, det er, at sige; jamen er der nogen måder, vi kan organisere dagligdagen på, som også her og nu 
skaber forbedringer? 
Det eksempel du giver Per, det er jeg helt enig i, det er rigtig godt. 
Vi har jo også været inde at sige – den faglige fordybelse – i stedet for at ligge det i nogle blokke adskilt 
fra fagene, kunne man så også tænke det ind i fagene og mere tid til faglærerne, så vi bedre kan løse 
opgaven, så det er faglærere, der i virkeligheden står for – også den del af undervisningen. 
Vi skal hele tiden tænke os i at forbedre situationen under de rammer, der er. Det synes jeg er en vigtig 
pointe, du fik frem der. 
Rikke, du har fået fuld kvittering for dit arbejdsmiljø. 
Jeg vil bare sige, som jeg også nævnte i min mundtlige beretning – vi har jo forskellige håndtag til det 
her. 
Altså udover at det ligger i Bilag 4, at det er en del af det, vi skal have fokus på med social kapital og 
arbejdsmiljø, så har vi altså de her centrale projekter, som forhandlingsfællesskabet for KL’s område til 
CFU for statens område har aftalt. 
Den indsats kommer – på det kommunale område – blandt andet til at betyde, at der bliver stillet et 
rejsehold til rådighed, som kan komme ud og give inspiration til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø og 
social kapital på de enkelte skoler, men vi ved jo også godt, at uanset hvor stort vi næsten laver det rej-
sehold, så har vi ikke en jordisk chance for at nå ud på alle kommunale institutioner. 
Jeg synes også her, at ledere og lærere og med arbejdsmiljørepræsentanter i fællesskab skal sige; jamen 
hvordan vi bruge den dagsorden på vores skole? 
Jeg er blevet meget opmærksom på i forhandlingsfællesskabet at sikre, at det her ikke kun kommer til at 
handle om de institutioner, der får besøg af et rejsehold, men hvordan kan vi bruge det, som katalysator 
for, at alle kan gøre brug af den fælles indsats, som vi har forpligtet os på. 
Så det skal vi være meget opmærksomme på. 
Så vil jeg sige til Kasper fra Ballerup – nej, vi kan ikke leve med 20 minutters forberedelse pr. time. 
Det er også derfor, vi hele tiden gør opmærksom på det misforhold, det var sådan set også derfor, jeg 
endnu engang i min beretning understregede, at hvis man har 20-25 sekunder til at forberede en under-
visningslektion, så giver det ikke nogen mening, hvis man har 28-29-30 lektioner og 4-5 timer til at for-
berede dem, så giver det ikke nogen mening. 
Det har Danmarks Lærerforening aldrig accepteret, det kan ikke accepteres, fordi vi kan ikke leve op til 
de krav, som politikerne selv har stillet til vores eget arbejde. 
Jeg vil også godt takke for en debat her, jeg vil i hvert fald, som en af de ting som vi direkte kan følge 
op på, det er at prøve at skabe en fælles indsats sammen med lederforeningen for dels at prøve at lave 
det fælles retvisende, en af de udfordringer, der er, men også prøve at få bragt hele diskussionen om-
kring loyalitet, diskussionen omkring self-efficacy, Leadership ind i en fælles dagsorden. 
Så tak for debatten! 
 
Klapsalver…. 
 
John Vagn Nielsen: Ja jeg er også af den opfattelse af debatten om delafsnittet, medlemmernes arbejds-
situation, den er færdig. 
Godt! 
Så går vi videre til næste punkt, som hedder Skolen i Samfundet. 
Her er blandt andet tre af de temaer, som stod som Hovedstyrelsen havde lagt op til, at vi skulle debat-
tere – modelskole, folkeskolen som selvejende institution og folkeskolen som forskningsformidler og 
andre temaer. 
Vi har prøvet at fordele sedlerne, så godt som vi nu kan med dem, vi har fået ind på nuværende tids-
punkt, så vi går i gang med debatten, og den første der skal indlede på punktet, det er Dorte. 
 
15.16 
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Vær så god Dorte! 
 
Dorte: Ja tak for det, jeg vil sige noget under den overskrift, der handler om – hvad skal vi med skolen? 
Eller hvorfor holder vi skole? 
Når jeg taler om folkeskolen, så er det skolen – altså hele folkeskolen – og ikke det som efterhånden i 
politiker munde bliver kaldt reformen. 
Man kan jo nærmest ikke snakke om folkeskolen efterhånden, uden at vi ikke vil snakke om reformen, 
reformen skal lykkes et sted, jeg synes, det er meget vigtigt, at vi får folkeskolen til at lykkes. 
Hvad skal vi med skolen? Skal skolen være stedet, hvor mennesker bliver til, altså mennesker der - på et 
oplyst grundlag – kan skabe det samfund, de helst vil have. Indrette en stat som skal tjene det samfund. 
Mennesker som har lært af sig selv, at det fællesskab som samfundet er, er et som de har ansvar for og 
skal være med til at bestemme rammerne for. 
Formanden trækker i sin beretning trådene helt tilbage til Grundtvig og Høgsbro, jeg synes faktisk, det 
er på tide, vi får sat spørgsmålene på dagsordenen om, hvorfor holder vi egentlig skole? 
I Politiken i 2013 bekendte Bjarne Corydon sig fuldstændig åbent til konkurrencestaten. 
Her i mandags havde Christine Antorini en kronik i, hvor hun faktisk fulgte trop. 
Hun skriver at læringsreformerne fornyer dannelsesbegrebet, så kommer der derefter en hel masse ord, 
hvoraf mange af dem faktisk sådan lige lyder tilforladelige nok om, hvad det er, vi skal med skolen, men 
på en eller anden måde sidder man tilbage med en fornemmelse af, at det er lidt tomt. 
Hvad er der egentlig bag de her ord? 
Hvad er egentlig konkurrencestatens dannelsesideal? 
Det kan man blive klogere på, hvis man læser om det i den bog, som Ove Kaj Pedersen har skrevet, 
som hedder; Konkurrencestaten! 
Der har han faktisk forklaret, at der ikke er noget, der er ikke noget dannelsesideal i Konkurrencestaten, 
for i den logik er personen allerede dannet. 
Han tager udgangspunkt i, at mennesket er opportunistisk eller egnende let. 
Det er de ord, han bruger. 
Man kan sige, at det jo virkeligheden er en klassisk liberalistisk tankegang, sådan i stil med – enhver er 
sin egen lykkes smed. 
Nu er den så iklædt sådan mere samfundsloyale eller skulle jeg hellere sige statsloyale klæder. 
Logikken er, at hvis den egennyttige person bare får de rigtige værktøjer i skolen, som f.eks. at være god 
til at læse og regne, så vil han eller hun bruge de værktøjer til at tjene så mange penge, som muligt. 
Dermed hjælper personen også konkurrencestaten. 
Bingo! 
Wind, Wind situation må man sige, men i virkeligheden også helt forkert. 
Vores medlemmer, der arbejder i folkeskolen eller med menneskers udvikling i andre sammenhænge 
ved, at der er et meget vigtigt arbejde at gøre, for at vi kan løfte os op over det niveau, som er konkur-
rencestatens menneskesyn, og som jeg vil tillade mig at kalde – i hvert fald meget egocentreret og må-
ske decideret hulemenneskeagtigt. 
Det er jo det, som livsoplysning handler om. Det er det handler om, når skolen beskrives som et sted, 
hvor mennesker bliver til. 
Vores medlemmer ved godt, at det er lige præcis det vigtige arbejde, der i øjeblikket er nedprioriteret, 
fordi der ikke er tid nok til det. 
Vi siger indimellem, at det ikke kan lade sig gøre, at holde skole med de vilkår, der er, men den forfær-
delige sandhed er jo, at det kan det faktisk godt, det bliver bare slet slet ikke den skole, vi gerne vil have. 
Så arbejdet vil ikke resultere i et samfund, som vi gerne vil have. 
Når vi så er færdige med at fortælle hinanden om, hvad det er for en forfærdelig fremtid, der truer, så 
skulle vi nok til at sige; hvad er det så, vi kan gøre ved det? 
Vi står hver eneste dag med en daglig kamp, for at sikre nogle ordentlige muligheder for vores med-
lemmer til, at kunne lave den skole vi gerne vil have. 
Det fortsætter vi med, men som vi har talt om tidligere i dag og som erfaringerne fra Ontario 



 123 

f.eks. siger, så kan det godt tage rigtig mange år, før vi når derhen igen. 
Til den tid risikerer vi jo faktisk, at skaden er uoprettelig, så måske er vi nødt til at tage nogle parallelle 
indsatser. 
Vi har allerede taget et initiativ, som I ved, så er I jo inviteret til konference 4. november, hvor vi sam-
men med folkekirken og skole og forældre prøver at sætte gang i nogle lokale debat foraer på baggrund 
af den konference. 
Vi vil gerne prøve at mobilisere nogle fælles kræfter i civil samfundet, som ønsker en anden vej for sko-
len, som gerne vil have, at skolen fortsat skal kunne danne mennesker og ikke bare give nogle værktøjer 
til hulemennesker. 
Jeg håber – ligesom formanden – at vi måske kunne være på en folkebevægelse. Sådan nogen folkebe-
vægelser, har vi jo – traditionelt – været gode til at lave i Danmark, men jeg tror, at lærerkredsen også i 
Danmarks Lærerforening vil være gode til at kunne bidrage og styrke sådan en. 
Udover at tænke ud i verden og ud i det omgivende samfund og mobilisere der, så tror jeg også, at så er 
det ikke altid nødvendigt, at vi som professionelle generobrer en position, hvor vi bliver lyttet til, som 
dagprofessionelle. 
I dag opfattes vi meget som nogen, der står i vejen for udvikling. I bedste fald så kan vi få lov til at være 
part i en debat på lige fod med amatører. 
Vi oplever derfor nogle helt absurde situationer, hvor folketingspolitikere de opdager, at skoledagen 
sørme gik hen og blev alt for lang, når alle de der ekstra timer blev lagt ind, selvom vi havde sagt det, at 
det logistisk sådan set ikke rigtigt kunne lade sig gøre. 
Det er også mægtig dejligt, når der forleden popper en debat op om, hvorvidt nu testkulturen er med til 
at skade elevernes evne til at bruge deres faglighed selv til noget kreativt. 
Det er en professor i antropologi, der sætter gang i den diskussion – bedre sent end aldrig – kan man 
sige. 
Vi kunne jo have sparet noget tid, hvis man havde lyttet til os tilbage i 2005. 
Jeg vil godt understrege, at jeg ikke tror, at vi løser problemet med at blive ignoreret ved at tænke på en 
anden måde at sige tingene på. 
Desværre så er der helt bevidst kræfter, der arbejder på, at vi skal sættes ud på sidelinjen, hvis man skal 
ændre skolen så radikalt, som man vil med konkurrencestatens logik, så skal man pacificere de fagpro-
fessionelle. 
Det var et af formålene med den lockout, vi blev udsat for. 
Det var heldigvis så lige præcis, den nåede man ikke noget ved. 
Vi står endnu, og vi har stadigvæk chancen for at komme på banen. 
Jeg mener faktisk, vi har et enormt ansvar for at gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at ændre den 
udvikling som sker. 
Den der har evnen har også ansvaret. 
Hvis vi skal blive hørt, så bliver vi nødt til at tiltvinge os en plads i debatten. 
Nogen gange kan det være bedre at vise noget end bare at tale om det. 
Kan vi vende bøtten på hovedet, sådan at lærere og ledere ligesom tager sagen i egen hånd? 
Det kan man jo gøre på forskellige måder, nogen mere radikale end andre. 
Vi kan jo godt forsøge sådan at sætte en uddannelsesindsats i gang, det er der også nogen, der har snak-
ket om, skal vi snakke om, hvordan skal man egentlig være leder, kan vi styrke kolleger derude, kan vi 
styrke medlemmerne i, at kunne tage de fagdidaktiske debatter om, hvad for en måde at undervise på, 
der faktisk er den bedste. Sådan at man kan være lidt bolværk mod forventningernes læringsmålsty-
ringssystemer. 
Det kan vi godt arbejde videre med, men jeg tror, at vi måske skal gøre noget, som er endnu mere syn-
ligt. 
Hvad med om vi i praksis viste, hvilken skole vi ville lave, hvis vi kunne få lov. 
En skole hvor professionelle fik nogle ordentlige vilkår, så vi sammen med forskningen kan skabe un-
dervisning med det formål, som vi går ind for. 
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Hvis vi sådan sætter fantasien lidt i sving, så kan I allerede se for jer, hvad for en fantastisk skole, det 
kunne være. 
Jeg tror, at en af grundene til at Erik Smidt fik så varmt et bifald, det var fordi, det var det, han også 
præsenterede os for, det var den skole, den lærerrolle, den professionalisme vi gerne vil stå for. 
Der er sikkert rigtig mange flere problemer i at skabe modelskoler end dem, som er oplyste i bag-
grundsnotatet her til kongressen, men så må vi diskutere dem, kom med dem, kom med jeres umiddel-
bare overvejelser, fortæl hvad I tænker, når vi smider det her ud til debat. 
Jeg synes, det er forsøget værd. 
Hvis ikke det er det, vi vil, så vi i hvert fald nødt til at finde på andre måder, vi er nødt til at gøre noget, 
for at påvirke den udvikling, som vi ser. 
Så det glæder jeg mig til at diskutere. 
 
Klapsalver…. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak! 
Så skal vi i gang med debatten, hvor vi starter med nogen af de første emner, hvad vil vi med skolen, 
lærer- lederrollen, undervisningens indhold og det med modelskolen. 
Det har vi forsøgt at ligge sedlerne tilrette efter i starten, så vi starter med Niels Lykke Lynnerup, vær så 
god Niels! 
 
15.26 
Niels Lykke Lynnerup: Ja tak for det! 
Det handler også om DLF’s modelskole, her er der i hvert fald ikke Nordkoreanske tilstande, vil jeg 
gerne sige. 
Jeg synes faktisk, at det er meget fint, at vi viser det mod der indimellem er eller det vi har, hvor vi tør 
bevæge os ud på nogen spor, som er lidt utraditionelle, men som også sådan på langt sigt viser vej og 
gavner vores medlemmer. 
Jeg tror f.eks. ikke det var alle medlemmer, der syntes, det var helt indlysende, da vi for 4-5 år siden 
kastede penge efter det der, vi kaldte – vi læser for livet projektet. 
Det tror jeg - sådan set efterfølgende - de fleste syntes var en rigtig god ide. 
Jeg tror heller ikke, at der var hel forståelse for, at Hovedstyrelsen traf beslutning om, at relancere pro-
fessionsidealet, jeg var selv yderst skeptisk, men jeg glæder mig over, at der – rent faktisk – har været 
rigtig mange positive tilkendegivelser over det. 
Så jeg synes, det er helt fint, at vi kaster os over og vurderer, om der alternativer til at søge indflydelse, 
men når jeg så har sagt det, så er det nok også det mest positive, jeg kan sige om, at vi skal drøfte denne 
her DLF modelskole, fordi jeg har faktisk svært ved at se de positive perspektiver. 
 
Klapsalver… 
 
Hvis man sådan et øjeblik ser bort fra alle de der formelle bestemmelser og besværligheder ved at skulle 
etablere sådan en skole, hvor jeg synes ikke, vi er skole ejere. 
Hvad står der så tilbage? 
Vi kan jo så nyde et ganske besnærende, at vi gerne vil vise vej og skabe den eksemplariske skole, hvad 
det så nu egentlig er. 
Jeg tror, stort set alle lærere og børnehaveklasseledere er enige om, at test og måling har fået alt for stor 
plads i skolen og sådan i samfundslivet i det hele taget. 
Og i dannelsesperspektivet og folkeskolens formål, formålet bliver mere og mere usynligt. 
Vi ønsker at skabe en skole med færre test og færre målinger, vi har jo egentlig opbakning både fra ek-
sperter og via forskning, men alligevel så vil jeg også sige, at jeg synes, det er sympatisk, jeg synes, det er 
rigtig, men mit gæt det er altså også, hvis der er en skole her i landet, der på alle parametre med de mål 
og vejet udefra, så er det altså en modelskole drevet af Danmarks Lærerforening. 
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Det gælder både de fag- faglige resultater, men det gælder så sandelig også trivselsmålinger hos såvel 
elever som medarbejdere. 
Her skal vi altså ligge i toppen, ellers så er jeg overbevist om, at pressen vil nyde at lege find 5 fejl. 
Jeg tror i hvert fald, det vil blive en vanskelig kommunikativ opgave at forklare, hvorfor vi måske ikke 
ligger i toppen. 
Hvad så med økonomien i sådan en modelskole, hvad er det egentlig, vi vil vise? 
At det kan lade sig gøre, at drive eksemplarisk skole ud fra de rammer, der i øjeblikket er. 
Det har vi sådan set hørt det meste af formiddagen, at det jo kan ikke lade sig gøre. Det er jo gang på 
gang, den kommunale økonomi der spænder ben. 
Vil vi i virkeligheden så ikke ligge et enormt pres på de kolleger, som ansættes på sådan en skole? 
Eller skal vi tage det andet udgangspunkt og sige, at en modelskolen skal have flere midler at drive skole 
for, det kunne jo være et godt signal at sende så, at sige at der skal flere midler til uddannelsesområdet. 
Det er vi jo sådan set også enige om, men vi vil også hurtigt blive skudt i skoene, at vi har en urealistisk 
forventning til det. 
Især i en tid, hvor omprioriteringsbidraget det er den barske kommunale virkelighed. 
Der er altså også andre grunde til, at jeg synes, en DLF modelskole virker betænkelig.  
Sidste år havde vi Cevea til at lave et uddannelsesforløb for Hovedstyrelsen om strategisk ledelse, jeg 
husker at en af hovedkonklusionerne, det var, at vi – som fagforening – skal være bedre til at lytte til 
omgivelserne, for bedre at kunne give svar på de udfordringer, der er. 
Det handler – i høj grad – om også at skabe alliance med andre. 
Jeg synes at en DLF modelskole i den henseende peger i en forkert retning. 
Jeg synes, der er en stor fare for, at den vil fastholde Danmarks Lærerforening i sådan en negativ Bes-
serwisser rolle, som en del af omverdenen i hvert fald gerne vil klistre på os. 
Dermed ikke være sagt, at vi skal lefle for andre, jeg synes, det var meget fint, som formanden sagde i 
beretningen – vi køber os altså ikke til popularitet på bekostning af troværdighed! 
Jeg tror bare på, at vores indflydelse bliver større, hvis også andre end Danmarks Lærerforening bringer 
– f.eks. dannelsesdiskussionen på banen. 
Derfor tror jeg også, at det er den rigtige vej at gå, som Dorte nævnte, når vi til november afholder 
denne her konference til fremme af den lokale debat om, hvad vi skal med skolen. 
Det sker blandt i samarbejde med skole-forældre og folkekirken, jeg skal hilse at sige, at det med folke-
kirken, det gav altså en vis debat i Hovedstyrelsen, om man kunne det, men det gør vi altså. 
Nu er det jo sådan, at en svale giver ingen sommer, sådan en konference giver næppe nogen stor æn-
dring sådan lige med det samme, men jeg synes faktisk, at tanken om en konference, som startskud for 
en lokal debat om skolens formål med indhold, den er rigtig god. 
Jeg er også godt klar over, at der skal gøres en indsats lokalt, sådan noget er ikke lige umiddelbart en 
kioskplasker derude, så det bliver da en opgave med det, det er der ingen tvivl om. 
Men jeg tror faktisk, at ideen er ret gangbar – især i de her måneder – fordi denne her debat om de lan-
ge skoledage, den tror jeg ikke ebber ud inden november, det vil fortsætte. 
I den forbindelse har jeg sådan set lige lyst til at sige, at i hvert fald i det område, hvor jeg kommer fra, 
der har man også haft mange intentioner om, hvordan man kunne lave de her skoledage, sådan af en 
passende længde. 
Der kan være mange gode pædagogiske intentioner, men det er også mit indtryk, at bustiderne de afgør 
altså også nøjagtig, hvor lang en skoledag skal være. 
Jeg synes, når vi skal have denne her debat om, hvad vi skal med skolen, så er det også utrolig vigtigt, at 
det bliver gold debat. 
Her forleden læste jeg i Berlingske en artikel med en smed og far til 5, som gik i rette med, at det var da 
vist kun var overskudsforældre, som kritiserede skolereformen. 
Jeg var ikke helt enig med smeden, han kritiserede ganske vist også, at lærerne havde fået for dårlige 
arbejdsforhold, det var jeg sådan set helt enig med ham i, men jeg synes, det er vigtigt, at få denne her 
brede debat, sådan at dannelses og skolens formål ikke bliver sådan for eliten og sådan bliver en aka-
demisk diskussion. 
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Jeg synes, den debat har gode muligheder for at blive bredt ud. 
Ofte så påpeger vi jo det her med, at god skoleudvikling det sker sådan i en treenighed om at blive mel-
lem forskning, fagprofessionelle og beslutningstagere. I øjeblikket består treenigheden nærmest af be-
slutningstagere, Niels Egelund og så økonomer. 
Det bliver præget af målinger og test, det skal vi selvfølgelig stadigvæk arbejde på at få ændret, men vi 
skal også passe på, at vi ikke kommer til at stå isoleret og med et omgivende samfund, som opfatter os 
som Besserwisser. 
Så jeg synes, en modelskole styret og drevet af Danmarks Lærerforening i al for høj grad risikerer, at 
bringe os i den grøft. 
Vi skal udnytte, at vi har stor viden om pædagogik og undervisning, men vi skal gøre det i bred for-
stand, og jeg synes altså en DLF modelskole bliver for snæver. 
Tak! 
 
Klapsalver…. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det. Så er det Kenneth Nielsen! 
 
15.33 
Kenneth Nielsen:  
Det er altså ikke noget, vi har aftalt Niels og jeg. 
I den mundtlige beretning siger Anders; 
En mulighed jeg gerne vil drøfte på kongressen, at vi tager initiativer til at der oprettes en eller flere 
skoler, med folkeskolens formålsparagraf som grundlag i praksis viser, hvordan man kan skabe den nye 
skole. 
Jeg har ikke den færdige model, men jeg ser frem til at drøfte spørgsmålet med jer her på kongressen! 
Da Dorte for få minutter siden lagde det samme emne op til diskussion, siger hun;  
Det er godt at få det drøftet, men jeg håber, I har nogen andre modeller! 
Lige da jeg så det, tænkte jeg; fedt! 
Ude i horisonten langt ovre imod vest, så jeg denne her skole, som man kunne kalde ABC skolen, dels 
så er det et meget mundret navn, den viser noget om, at vi går ind for basale færdigheder, så er der en 
slet skjult hyldest til skolens stifter. 
 
Klapsalver… 
 
Det tænkte jeg – ovenover skoleporten står der: Vi lærer for livet ikke for skolen! 
Tårerne strømmede mig ned ad kinderne, jeg tænkte; der er vores skole, det bliver modellen! 
Det lyder faktisk rigtig spændende, men bortset fra det, så løfter det altså låget af en pokkers masse 
problemer. 
Hvem skal eje den skole? Hvem skal drive den? For hvilke midler skal den drives? Hvor skal den ligge 
henne? 
Det er jo bare det mindste problem, men hvem skal ansættes, og hvem skal ansætte dem? 
Falder vi i den grøft, at det bliver de bedste blandt lige mænd eller de mest engagerede, der skal ansæt-
tes? 
Hvem skal vi sammenlignes os med? 
Er det Vejle kommune, er det Viborg kommune, er det Tårnby eller Dragør, Humlebæk eller Nivå – 
altså det er meget svært at finde, hvad det er for en skole, vi vil sammenligne os med. 
I sidste ende kan vi stå i den der lidt prekære situation, hvordan vil vi egentlig demonstrere, at vi er bed-
re end de andre skoler? 
Vi er imod karaktergennemsnittet, som vi jo bestemt ikke bryder os om, ved at gå ind i en benchmar-
king med de andre skoler, det bryder vi os heller ikke om. 
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Altså jeg synes, den løfter en del problemer, men til gengæld synes jeg, det at prøve på at vise, hvad god 
skole er så vældig god en ide, så jeg da godt kunne tage fat i Dortes efterlysning, hvad kunne vi så gøre? 
Altså jeg mener i virkeligheden efter Ellen Trane Nørby sagde i indledning i går med udstrakte hånd, 
jeg må sige, der var også nogle rap over fingrene til os, men hånden var faktisk udstrakt på et tidspunkt. 
Der synes jeg måske, vi skulle søge tilbage, lidt ligesom Allan Nielsen fra Gribskov efterlyser, og Bjørn 
Hansen også lige er efter. 
Kan vi etablere et samarbejde med nogen af vores vigtigste samarbejdspartnere, Undervisningsministe-
riet, undervisningsministeren? 
Jeg synes, at ideen er god på den måde, at vi faktisk bare skal bruge de øvelsesskoler, der allerede eksi-
sterer, etablere et samarbejde med UC’erne og så med Undervisningsministeriet. 
Det har den fordel, at hvis man samarbejder med UC’erne, så er vi inde for det, vi gerne vil have frem – 
støbt på et forskningsmæssigt grundlag. 
Det ville også være rart, at få lidt snor i undervisningsministeren. Jeg er bange for, at når man fra det 
ministerium meddeler, at man skal slippe skolen fri i øgede frihedsgrader, så handler det i høj grad - 
som vi allerede har set i går – om at man giver øgede dispensationer eller også ændrer folkeskoleloven. 
Et sørgeligt eksempel har jeg fra min egen kreds, hvor en kommune har søgt dispensation for sammen-
læsning af klasser, det troede vi så var et pædagogisk eksperiment, det var det ikke, det viser sig, det var 
en økonomisk nødvendighed, som kommunen så ville benytte sig af. 
Jeg synes, vi skal prøve at få etableret et samarbejde mellem læreruddannelserne mellem Under-
visningsministeriet og Danmarks Lærerforening, så prøve på at sætte fokus på det gode samarbejde, 
den gode skole. 
Jeg er ligesom Niels Lynnerup rigtig bange for, at i det øjeblik vi får lavet vores egen lille mønsterskole 
eller modelskole, så isolerer vi os selv. 
Så bliver det os mod dem, det er meget bedre at alliere os med dem, hvor chancen er der, det var et lille 
spark til debatten. 
Tak! 
 
Klapsalver…. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så bliver Katrine Vinther Nielsen! 
 
15.38 
Katrine Vinther Nielsen: Når dagene bliver kortere og regnen hyppigere ved vi, at efteråret nærmer sig. 
I Aarhus plejer det at betyde, at årets trivselsmålinger afvikles, eleverne bliver spurgt, om de keder sig, 
om de har det godt eller om de bliver inddraget i undervisningen. 
Vi har således brugt ressourcer på at udvikle kommunale trivselsundersøgelser med relevante såvel som 
irrelevante spørgsmål. 
Uger efter får klasselæreren svarene i en masse tal og procenter. 
Måske er der elever i klassen, som ikke har det godt – ofte ved man godt, hvem det er. 
Man kan jo ikke vide det, for det er jo anonymt. Så man gættede. 
Efterfølgende lavede skolens ledelser grafer og søjler og udvikling af tallene og skolens elevers trivsel 
blev drøftet i skolebestyrelsen og endelig blev tallene brugt i den kommunale kvalitetsrapport, som blev 
udfyldt af lederen. 
De kvalitetssamtaler har jeg sammen med min ledelse og ledelsens ledere og en eller anden fra forvalt-
ningen og en forældrerepræsentant får fortolket tallene. 
Man kan jo ikke vide, hvorfor eleverne svarer, som de gør, så vi gættede. 
Efterfølgende skulle der skrives om indsatser, som vi gættede på. 
Mange timer blev brugt både i forvaltningen og lokalt. 
Ser man på Undervisningsministeriets hjemmeside, kan man læse, at nu er elevplaner, nationale test og 
trivselsmålinger, tre centrale værktøjer til systematisk og løbende evaluering af folkeskolen. 
Evalueringer går på det faglige udbytte og niveau og elevernes trivsel. 
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Undervisningsministeriet har også lavet præcise beskrivelser på, hvordan vi skal arbejde med dette både 
på kommune- skole- og klasseniveau. 
Nøjagtig som vi plejer i Aarhus. 
Så da havde læst i fagbladet om selvejende institutioner og at Anders Bondo mente, at man måtte se på, 
om nogen af de penge, som bruges på kommunal administration af skolerne i stedet kunne bruges til 
flere lærere og ledere på skolen, så syntes jeg, det lød som en rigtig god ide. 
Hvor kunne det være dejligt igen at kunne opprioritere klassens tid som p.t. er forsvundet i understøt-
tende tåger, så dialogen med børnene kunne blive en naturlig inddragelse og trivsel. 
Hvor kunne det være dejligt, at min leder kunne være nærværende f.eks. med sparring i undervisningen, 
udvikling af elevrådet eller andet, som kunne være demokratisk dannende. 
I stedet for at skulle bruge tid på at skulle tid på lave eller forholder sig til grafer, beskrivelser osv. 
Men jeg blev lidt bekymret, for det er uklart for, hvordan det skal være selvejende. 
Tilpasset gymnasiemodel så det er politikerne på Christiansborg, der overtageransvaret for økonomien, 
svares der i den mundtlige beretning. 
Selvom vi slipper for unødig bureaukrati eller besparelser betyder det mon at skolerne slækker på kvali-
tetsrapporterne eller trivselsundersøgelser? 
Gymnasiet har oplevet øget konkurrence og en øget klassekvotient og står nu overfor regeringens vars-
lede besparelser. 
Er det den virkelighed vi kommer til at stå i, hvordan kan vi undgå at komme i den situation? 
Hvordan kan vi få lov til at stille spørgsmålet, hvordan vi holder skole? 
Her ser jeg ideen med modelskoler med flere perspektiver. 
Vi kan være med til at sætte skolerne fri, fri for unødig bureaukrati og kontrol og dermed frigive resur-
ser lokalt. 
For at imødekomme Hannes og Niels meget vigtige pointer, så kunne vi måske oversætte en modelsko-
le til at lærerne afprøver forskellige modelskoler på folkeskolerne i samarbejde med ledelsen. 
Så kunne vi jo også følge det her op med en kampagne på tværs af fagbevægelsen, for jeg tror også, at 
der er andre end mig, der synes, at der er meget kontrol og bureaukrati.  
Det oplagte # ville jo være, at skabe værdi uden bureaukrati. 
 
Klapsalver… 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak. Så er det Dan Løwe! 
 
15.41 
Dan Løwe: Ja tak! 
Vi drøfter jo her den mundtlige beretning, jeg vil gerne kvittere for en klar og tydelig formand og be-
retning. 
Så kan jeg konstatere, at jeg på det punkt er enig med Michael Ziegler. 
Det var noget af en erkendelse at komme til i går, men jeg venter på, at det går over, det plejer det at 
gøre. 
Tydeligheden i beretningen synes jeg blegner lidt her, når debatten falder på Danmarks Lærerforenings 
modelskole. 
Jeg er med så langt, at en forestilling om en DLF modelskole kan opfattes, som en provokation hos 
politikere, hos embedsmænd og andre magthavere, men utopien om skolen, hvor alt lykkes indenfor 
rammerne er og må blive ved med at være en utopi. 
Hvad er det egentlig, vi vil med forslaget om en modelskole? 
Hvad er det, vi tror, vi kan sætte fokus på, når vi med fare for at blive udråbt som bedrevidende igen 
bringer det her forslag ind i debatten? 
Jeg ser desværre flere faldgrupper end fordele ved at lege med tanken om en DLF skole. 



 129 

Den undrende offentlighed har et billede af os lærere, det er grundlæggende svært at ændre på, men i 
hvilken retning presser vi det billede, når de bedrevidende lærere ikke respekterer de lokale politikeres 
prioritering med en – vi vil selv, eller vi kan selv skole. 
Hvad sker der første gang skolelederen på modelskolen bliver nødt til at afskedige en lærer, når han må 
afvise en elev, eller når han skal løse uenigheder i et fastkørt skole-hjem samarbejde? 
Hvad med arbejdsmiljøproblemstillingerne? 
Første gang nogen havner på forsiden af Ekstra Bladet, så vil de gode intentioner med skolen ramme 
hele organisationen, som en boomerang. 
Der må være en anden vej til at sætte fokus på de åbenlyse dilemmaer i folkeskolen. 
Jeg tænker - når nu ministeren taler om dialog og samarbejde, kunne vi så ikke foreslå, at der er brug for 
et statsstyret forsøgscenter, en skole – kald det hvad I vil – hvor man eksperimenterer med undervis-
ningsformer og forsker i skolen. 
Kunne DLF ikke – mere målrettet end vi gør på nuværende tidspunkt – sætte fokus på Best practice 
eller på anden vis med en – se hvad vi kan modelskole. 
Der var en tidligere minister, som prøvede – lidt kluntet bevares – med månedens skole, men vi har da 
alle muligheder for at sætte spot på de gode løsninger ude i landet, vi kender dem, og lærerne er jo en 
del af dem. 
Jeg tror ikke, at utopien om modelskolen vil gøre meget andet end at give bagslag, det vil blive betrag-
tet, som det det er, et parttillæg i den skolepolitiske debat. 
Tak! 
 
Klapsalver… 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det! Så er det Jeanette Søberg! 
 
15.44 
Jeanette Søberg: Ja, der er friske kommentarer hernede fra. 
En fagforening skal forsvare og kunne støtte de professionelles integritet, både når det gælder løn- og 
arbejdsvilkår og også, når det gælder det skolepolitiske indhold, især det der handler om undervisning 
og skolesyn. 
Det tror jeg, vi alle sammen er enige i. 
Lige nu står vi et vadested, vi tipper frem og tilbage og kigger på en folkeskole, som ikke kan finde ud 
af, om der er nogen, der er ved at afvikle eller om, vi prøver på at udvikle den. 
Der er folk, der gerne vil bestemme og kontrollere, hvilket sted skolen skal være, det er blevet en kamp 
om bureaukratiet mod fagligheden. 
Der er folk, der vil bestemme over os og vores undervisning med en ny fortælling, hvor læren er det 
eneste fokus, men vi er nødt til at stoppe nogens fortælling om undervisning og deres udlægning af, 
hvilke forhold, man kan undervise under. 
Der er aftaler og politikere og embedsfolk, der aldrig har stået i et klasselokale og som ikke nødvendig-
vis har indsigt i undervisning. 
De vil kontrollere og styre, hvad eleverne skal lære, hvordan de skal lære det, og hvor længe de skal 
være om at lære det. 
Det er ikke helt nemt at blive klogt på. 
Til tider så lyder det som om, det har sådan en opfattelse af, at undervisning kan planlægges på samme 
vis, som en eller andet gammel sovjetisk planøkonomi. Sådan en form for langtidsplanlægning, uden 
justeringer og uden at tage højde for faktuelle forhold. 
Det vil sige, hvis nu bare alle langtidsplanlægger og vidensdeler i uge 32, jamen så kører undervisningen 
selvfølgelig på skinner - næsten hele vejen igennem hele skoleåret. 
Til andre tider får man den opfattelse, at elever de rent faktisk bliver sammenlignet med maskindele på 
et samlebånd på Toyota fabrikken. 
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Der kan effektiviseres efter lim princippet, hvor det handler om optimering, instrumental færdiggørelse, 
bedre teknik, hurtig samling og færre fejl i produktionen. 
Men der skal slet ikke findes ord for hverken forretningsteorier eller virksomheds betegnelser. 
Virksomheds betegnelser i en skole med børn og unge, for undervisning er ikke bare undervisning. 
Som Kasper Sand så flot formulerede det fra et indlæg fra Folkeskolen DK i søndags – der hed: Jeg 
drømmer om en skole! 
Han skrev: Jeg mener, at hvis vi vil lave de bedste skoler for nationens børn og unge, så bør vi tale om 
formål og indhold! 
Hvad er formålet med at sende sine børn i skole? 
Hvilke mennesker skal de blive til? 
Hvad skal indholdet være? 
Hvilke faglige og menneskelige styrker og ressourcer har vi til rådighed, når vi betænker dette formål og 
indhold? 
Lidt længere henne i indholdet siger Kasper; således er der lærere og børn i min skole, hvor der foregår 
undervisning. 
Der er ikke kun læringsaktører, og der foregår ikke kun læring, det ville være alt for simpelt. 
Jeg blev meget ramt og rørt af det indlæg. 
Nu er Kasper jo heller ikke søn af hvem som helst. 
Skolen skal afspejle vores menneskesyn, vores demokratiopfattelser og samfundsværdier. Det er det, vi 
savner for tiden. 
Det var det, Kasper fik sat ord på. 
For et par uger siden var jeg på en DKU konference, hvor skolehistoriker Ning De Conick Smith 
Hun har som – I ved – beskæftiget sig med dansk skolehistorie igennem 5 bind og beskrevet de sidste 
500 år. 
Hun havde en ret interessant pointe. 
Hun kom med et retorisk spørgsmål, og hun spurgte: Hvad er det så, der flytter skolen? 
Hvorefter hun – sådan set selv svarede – set i en historisk kontekst, så er det i hvert fald ikke politiker-
ne på Christiansborg, der gør det. 
Det har altid været læreren, der vil noget andet, det er ildsjælene, det er udviklingsarbejdet, det er de 
faglige foreninger, organisationerne der vil noget med skolen! 
Hvis det er korrekt, så er spørgsmålet enkelt – vil vi noget med skolen DLF os som lærere? 
Ja det vil vi! 
Det fremgår af vores principprogram, vores vision og mission, vores professionsideal og vores rigtig 
mange udspil på det skolepolitiske område. 
Jeg kender faktisk en folketingspolitiker, og med mine samtaler med hende, så siger hun altid; det vi 
politikere frygter allermest, det er jer fagprofessionelle! 
Vi frygter jer, fordi I ved, hvad I taler om, det er jer, det har forstand på undervisning. 
Derfor vil vi helst ikke i direkte dialog med jer! 
Se det er jo en åben og ærlig erkendelse, må man sige, men det giver jo os et kort på hånden, når man 
har den viden. 
Så for mig er opgaven klar og tydelig – vi må flytte skolen i den retning, som vi gerne vil have den, det 
må vi gøre hver for sig og sammen. 
Det er blevet gjort i generationer, og det skal vi blive ved med. 
Jeg ved godt, at vi ikke kan fremtrylle ressourcer på et splitsekund, men med over 50.000 lærere og 
børnehaveklasseledere i Danmarks Lærerforening, så bør vi nok kunne sætte en dagsorden, der er stær-
kere end politikerne og McKinsey i deres implementeringssekretariat. 
I går hyldede vi netop Erik Schmidt for hans måde at være lærer på, for hans indsats, og for hans enga-
gement og for at være tro overfor pædagogikken og dannelsen.  
Det er jo sådan, vi gerne vil være lærere. 
Lærere gør det, der virker, og det bliver de ved med. 
Lad os erobre den verden, der handler om undervisning sammen med de lærere, der vil noget andet. 
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De ildsjæle, det udviklingsarbejde, de faglige foreninger og de mange organisationer. 
Det skal starte nedefra, og det starter med os selv, hvorfor ikke starte i dag? 
Tak! 
 
Klapsalver…. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak! Så bliver det Inge Thomsen! 
 
15.51 
Inge Thomsen: Nu hedder det jo skolen i samfundet, det punkt vi diskuterer. 
Jeg er lidt i tvivl om ikke det egentlig hører hjemme under det her, men nu bliver det sådan. 
I går hørte vi; vi skal bekæmpe løgnen, at man kan få mere for mindre! 
Selvfølgelig skal vi det, men det skal vi gøre på mange planer. 
Et ømt punkt for os det er jo lidt, hvordan når vi ud til andre? Hvordan får vi andre til at forstå, hvad 
det egentlig er, vi siger? Hvad det er, vi mener, hvorfor vi synes, det er svært på den måde, skolen er i 
dag? 
Folk har – mildest talt – lidt svært ved at forstå os. 
Det er vigtigt, at vi tager den dialog med andre, at vi diskuterer med dem og taler med dem, at vi gør 
klart, hvad er det egentlig, vi mener? 
Nu ved jeg godt, vi kan ikke sådan gå fra dør til dør og snakke med folk - det forestiller jeg mig godt 
nok heller ikke – men vi kan prøve at komme de steder, hvor der kommer mange folk. 
Der kan man da sige, Folkemødet på Bornholm, det er jo et af de steder, hvor der også kommer man-
ge, der er mange politikere, der er mange, der mener et eller andet, men der er også rigtig mange almin-
delige mennesker. 
I år var Hovedstyrelsen – i hvert fald flere af jer – I var derovre til diverse politiske oplæg, men Born-
holms Lærerkreds og Københavns Lærerkreds havde også sendt folk derover. 
Det var så på et lidt andet plan, vi var der. 
Vi var der for at snakke med almindelige mennesker, kan man sige og gå ud og få en dialog i gang om, 
hvad er det egentlig med den skole? 
Vi havde taget spørgeskemaer med, vi havde balloner med, vi havde sangkor med. 
Så havde Danmarks Lærerforening lavet en enorm flot pjece om ressourcer. 
Vi kom faktisk i dialog med – jeg vil tro – mellem 300 og 500 folk ved at stille dem de der quiz, så ville 
de faktisk også gerne have vores pjece, for de anede ikke, at der så sådan ud i folkeskolen. 
Jeg tror, det er vigtigt, vi i DLF også prioriterer sådan nogen ting. 
Jeg ved godt, nogen vil sidde og sige; det er gøgl, det jeg siger, det har vi godt nok ikke tid til, den måde 
skal vi ikke ud! 
Jeg vil vove den påstand, at det er rigtig vigtigt, vi alligevel prioriterer det. 
Jeg mener ikke, at det er Anders og Dorte og diverse hovedstyrelsesfolk kun, der skal ud. 
Selvfølgelig er det nok dem, der skal sidde i debatter, men jeg tror, der er mange af os andre ude fra 
kredsene, vi skal være med, for det kan vi godt, og vi har mange kræfter i DLF. 
Vi kan godt stå for noget af det arbejde, så når at vi tager ud, så er vi også stærke, vi er mange, og vi går 
i den dialog med andre, det synes jeg, vi skal prioritere. 
 
Klapsalver…. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det! Så bliver det Morten Refskov! 
 
15.53 
Morten Refskov: Jeg håber, I holder ud lidt endnu derude, selvom man sidder og bliver en anelse træt 
her sidst på dagen. 
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Jeg vil tale lidt om, hvorfor vi holder skole, så vi jeg sådan set lige støtte op om de kor, der har været 
heroppefra, og sige at det her med DLF modelskolen og selveje er et vildskud – jeg er helt på det hold! 
Det her med at holde skole, det er helt udenfor diskussion, at skolens opgave er at uddanne, men børn 
og unge skal samtidig forberedes på, at tilværelsen ikke alen rummer udfordringer og kan løses ved, at 
man fokuserer på sine individuelle læringsmål, og der er også såkaldte kompetencer. 
Tilværelsen rummer også sygdom, sorg, lidelse og tab og kræver derfor livsmod, mening og håb. 
For at mennesker skal være i stand til at agere og skabe værdi i eget og andres liv, må de først og frem-
mest forstå, hvem de selv er. 
Vi har god grund til at være alvorligt bekymret over, at de kvalitetsmål som opstilles under læringsmål 
diskursen så ensidigt omhandler det, der kan opgøres, dokumenteres og sammenlignes. 
Den type mål har bestemt en væsentlig plads i folkeskolens formål, men formålsparagraffen indeholder 
langt mere end formulering af tilegnelsen af ? og færdigheder. 
1.54.16 
Det er ganske vanskeligt at få øje på i de kvalitetsmål, som opstilles på nationalt niveau. 
Hvornår forholder politikerne sig til, hvordan vi vurderer om, folkeskolen skaber rammer, som elever-
ne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og 
handle. 
Om folkeskolen forbereder eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med 
frihed og folkestyre eller om folkeskolens virke er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 
Når pædagogik, oplyst dialog og kritisk tænkende glider fuldstændig i baggrunden forsnævrer individfo-
kuseret kompetenceudvikling bevæger vi os altså ud på yderst gyngende grund med overhængende fare 
for, at det hele bryder sammen. 
Det er paradoksalt, at det på den ene side taler om et stadig mere foranderlig og uforudsigelig verden og 
på den anden side indsnævrer og målretter faglighedsbegrebet, som svar på mødet med dette ukendte. 
Hvem ved i grunden, hvad fremtidens arbejdsmarked efterspørger af snævre faglige kompetencer? 
Læringsmål diskursen fremmer en overdreven opmærksomhed på det umiddelbart målbare og indfører 
styringskæder, som hurtigt vil indsnævre folkeskolens formål og suge dannelsen ud af uddannelsen. 
Det er en katastrofal udvikling. 
Vi lærere er den mest afgørende enkelte faktor for elevernes udbytte af undervisningen. 
Det er i kraft af den virkelige forståelse for samspillet mellem fagdidaktik, almen didaktik og praksis, at 
vi har vores helt særlige rolle og position i folkeskolen. 
Derfor er vores stemme den absolut vigtigste i uddannelsesdebatten, og den skal vi bruge. 
Vi lever i en tid, hvor lærerrollen som autoritet og opdrager er til evig debat. 
Det er min holdning, at den eneste vej til at genvinde samfundets respekt er ved, at vi tør stå frem og 
vedkende os vores professionalisme og betydning. 
Vi skal være stolte af os selv og tydeligt forvente at blive respekteret for vores indsats. 
Den gode skole er en skole, der siger, hvad den vil, hvorfor den vil det, og som gør det i et tredimensi-
onelt samarbejde mellem skolen, eleven og hjemmet. 
Skolen må ikke stå som et siv i vinden – altså er ikke ligegyldigt, og alt er ikke til diskussion. 
Dybden i lærerarbejdet er blevet fortrængt til fordel for en overfladiskhed, som er styret af folk, der 
reelt ikke rammer for at gå i skole, men for at få butikken til at køre. 
Det handler mere om profilering og synliggørelse, om man får det til at se godt ud og skaber opmærk-
somhed. 
Eller reelt at lære børnene noget vigtigt. 
I det hele taget skal vi generobre platformen for pædagogiske diskussioner, og derigennem blive mere 
opmærksomme på at begrunde vores didaktiske og pædagogiske valg og prioriteringer. 
Her kan vi godt blive bedre, end vi har været! 
Vi må tage teten, når det kommer til folkeskolens udvikling – ikke mindst - fordi det vil give os langt 
bedre afsæt for at få vores ideer og krav igennem. 
Den bedste og mest sejlivede udvikling kommer nedefra. 
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Jeg anerkender behovet for styring og fælles ensartede evalueringsværktøjer, men den glidebane, vi be-
vægede os ind på med de nationale test og obligatoriske elevplaner er nu med gennemførelsen af elek-
troniske elevplaner forenklede fagets mål, hyppigere nationale test var en hysterisk, nærmest religiøst 
optagethed af målstyret undervisning og såkaldt synlig læring blevet til en sekssporet motorvej mod den 
totale omstyrtelse af den professionelle lærers metoder i svar og frie dømmekraft. 
Det gamle ordsprog og en udbredt erfaring handler om, at man får, hvad man måler. 
For at afslutte med et gammelt Einstein citat, som også den gode Sauer har brugt: Ikke alt, der tæller 
kan tælles og ikke alt, der kan tælles tæller! 
Tak! 
 
Klapsalver… 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så er det Tine Agerskov! 
 
15.59 
Tine Agerskov: Jeg vil snakke lidt om modelskolen, skal DLF have en modelskole, men som Niels si-
ger; tanken kunne lyde rigtig besnærende, så om ti år så kunne vi komme og sige; så kunne I lære det! 
Men kan vi det, er vi sikker på, vi kan det? 
Så kommet jeg til at tænke på; hvad skal denne her skole være en model af? 
Skal det være en helt almindelig folkeskole placeret i en kommune, når vi bruger gennemsnitlig 61.000 
kroner pr. elev, hvor lærerne er ansat på helt almindelige overenskomstvilkår, hvor vi udenfor rammer-
ne forsøger at finde andre veje til løsninger af alle de opgaver læreren har. 
Eller skal det være en skole under friskoleloven, hvor man ikke er underlagt fælles mål nationale test 
måls styret undervisning, hvor man har ressourcer nok – både hvad angår penge til materialer og ansat-
te, der ikke skal løse uforholdsmæssigt mange opgaver. 
Sådan at det så ikke skal løse uforholdsmæssig opgaver, kan vi leve med det, som forening? 
Jeg har ikke fundet løsningen endnu, men mit næste spørgsmål er, hvad skal vi bruge modelskolen til? 
Er det til at vise, hvordan vi laver god skole for børn og får nogen livsdygtige børn uden fælles mål eller 
nationale test eller målstyret undervisning? 
Det kunne være en vej. 
Eller er det en skole, hvor vi vil have, at de skal vise, hvis lærerne har ordentlige arbejdsforhold, så viser 
det, at det har god betydning for elevernes resultater. 
Eller skal skolen baseres på nyeste forskning og derigennem vise, det er en modelskole? 
Jeg ved det ikke. 
Det næste problem er, at vi siger, hvordan får vi samlet op? Skal vi teste – måske ikke, men hvor langt 
skal vi følge børnene, hvis det er livsduelighed, vi vil måle? 
Så skal vi udover folkeskolen, så er det et tidsperspektiv på en 10-15 år for at se, om det virker. 
Hvad gør vi, hvis den modelskole vi får lavet, aldrig kan rummes inden for den kommunale økonomi, 
der hersker ude i kommunerne. 
Den næste overskrift jeg har skrevet hedder, for medlemmernes skyld. Og før vi tager stilling til om dlf 
skal drive modelskole, så er der rigtig mange uafklarede spørgsmål, som jeg har remset op, vi skal tage 
stilling til, men jeg tror også, vi er nødt til at spørge medlemmerne, og så tror jeg rigtig mange vil have 
svært ved at se meningen i at vi skal drive DLF skole som fagforening. 
Hvis vi virkelig har så mange penge, som jeg tror denne her modelskole kommer til at koste, så synes 
jeg, vi skal bruge pengene på noget andet i stedet for. 
Vi skal bruge dem på at efteruddanne og videreuddanne vores lærere. 
I efteråret der har vi udbudt kurser i mange forskellige fag, som er helt vildt overtegnet, så var vi inde 
og se Kommunernes Landsforenings – centralt er der afsat 68 millioner til efteruddannelse, der er brugt 
34 millioner – kun de 7 er brugt til kompetenceudvikling, resten af brugt til efteruddannelse i målstyret 
undervisning. Klasserumsledelse og inklusion sådan nogle kurser, hvor man rammer bredt og alle skal 
sidde til samme kurser. Og lidt til kompetence i linjefag. 
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Hvad med den helt almindelige opgradering af, at jeg gerne vil noget mere i mit fag, jeg vil gerne blive 
bedre! 
Det er der ikke rigtigt nogen, der tager sig af. Jeg tror frem til 2020, at alle skal kompetenceudvikles, der 
tror jeg heller ikke, der bliver penge til omkring kommunerne. 
Nej jeg synes, vi skal gøre noget andet, jeg synes, vi skal sætte os rigtig hårdt på efteruddannelsen, fordi 
det vil være meningsfyldt for vores medlemmer, vores medlemmer vil også føle sig meget tætter til 
DLF, fordi man skal selvfølgelig have et medlemskab i DLF for at kunne deltage i de her efteruddan-
nelser. 
Så er der også lidt om, at den der udbyder kurset, bestemmer også indholdet, så det vil sige, at det kur-
sus, vi skal på, det er ikke en målstyret undervisning, nej, det er måske, hvordan jeg også vil gøre noget i 
undervisningen til livsduelighed. 
Dermed kan vi også højne den enkelte lærers anseelse som menneske. 
Tak! 
 
Klapsalver… 
 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak! Så er det Jeppe Dehli! 
 
16.02 
Jeppe Dehli: Jamen jeg er egentlig meget enig med Niels og Kenneth i alle de her organisatoriske ud-
fordringer, jeg tænker også, der skal rettes lidt til i et principprogram, hvor der står om organisering af 
folkets skole. 
Alle de der ting, men jeg synes egentlig også, man skal tænke i – hvad er det her for en modelskole, 
hvad er egentlig hensigten? 
For hvis vi ligesom løser alt det organisatoriske og siger; jamen det er løst! 
Hvad står der så tilbage, hvad er det, vi gerne vil? 
Hvad er det, vi gerne vil kommunikere? Hvad er egentlig meningen med de her udfordringer? 
Vi har noget uvildig forskning, det vil vi gerne have ud over rampen, vi skal bare passe på, at det ikke 
rammer os som en boomerang, det synes jeg egentlig at Kenneth og Niels – begge to - er ret godt inde 
på at sige; hvilken vej går sådan en modelskole? 
Jeg tror på, hvis man skal tænke i modelskoler – andre modeller er under hårdt pres, den danske her-
med, så bør man tænke i noget, der samarbejder langt bredere, som også er blevet sagt her før. 
Både i tilknytning til UCC’erne helt oplagt, jeg tænker også i baggrundstæppet, der bliver Statens For-
søgscenter SPF nævnt, jeg tænker, hvorfor er der ikke 5-10 regionale centret, der prøver de ideer af, vi 
gerne vil – eller har lyst til at prøve at få denne her forskningsimplementering til at virke. 
Så vil jeg gerne anholde det, man i baggrundstæppet kalder – vi vil gerne præsentere god forskning, god 
forskning er det dem, der går på line holdet og siger; der er forskning for at færre hænder kan løfte me-
re, vi sparer penge! 
Eller er det dem, der siger; jamen læremålstyret undervisning osv. osv., eller hvor er det, vi definerer de 
gode ideer? 
Det synes jeg bare er rigtig interessant. 
Så i øvrigt vil citere Rasmus Villy, som forsker, der siger; jamen man kan jo først beskrive et fænomen, 
når det optræder eller har optrådt i en periode. 
Jeg synes bare, det bliver rigtig rigtig interessant, når vi nu snakker om, hvad er forskning egentlig for 
en størrelse? 
Er det ikke bare systematiseret opsamling af erfaringer, hvor kommer de erfaringer fra, de kommer 
sjovt nok fra de andre folkeskoler, så de her modelskoler skal deltage i et landskab iblandt. 
Så jeg tænker, man er nødt til, når man snakker i modeller eller i den type af tænkning på, hvor er det, vi 
gerne vil have afprøvet vores implementering af uddannelsesforskning, så lad os tænke i nogle brede 
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samarbejder, hvor kommunikationen i hvert fald strategisk bliver lettere, end hvis der står DLF på Ho-
vedporten, som Kenneth vist var inde på. 
Tak! 
 
Klapsalver…. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så er det Anne Mette Kesler Jensen! 
 
16.05 
Anne Mette Kesler Jensen: Jeg er sådan set enig med nogen af de ting og bekymringer, der har været 
omkring modelskolerne, hvad gør vi så i stedet for? 
For det er jo vigtigt, at vi er nødt til at se på, hvordan lærerne lykkes med den undervisning, man driver 
derude i hverdagen. 
I forhold til modelskolen i den mundtlige beretning, der siger Anders jo, at vi skal se, hvordan man i 
praksis viser, hvordan man kan skabe en god skole. 
Det skal også være med til at sætte Danmarks Lærerforening på verdenskortet og på landkortet i for-
hold til, at have en aktiv rolle og sige; hvordan er det faktisk, vi kan gøre det bedre? 
Et alternativ til en modelskole kunne være – nu kom jeg til at sige det der med at blive lærer for livet – 
det er ikke helt det samme, men at lave nogle specifikke projekter med noget, vi gerne vil have under-
søgt nærmere, det kunne f.eks. være Coach Teaching, der har lige været en rapport her i januar 2014, 
hvor Undervisningsministeriet havde bedt nogle forskere om, at se på, hvad er det, der virker, når vi 
skal inkludere? 
Der nåede man frem til det her begreb, der hed Coach Teaching, hvor man så har set – de her forskere 
tager afstand fra det, at man får en tilfældig pædagog med ind, i stedet for skal man have en lærer med 
ind, som har nogle specielle særlige kvalifikationer. 
Så kan man ikke have den her person, specialisten siddende ude på sidelinjen. 
Nej, man skal være fælles om det, både planlægning og gennemførelse af undervisning og evalueringen. 
Tænk sig, hvis Danmarks Lærerforening kunne have sådan nogen forskellige projekter, som er rundt 
om i landet sat i værk, det kunne være i samarbejde med forskellige skoler, det kunne være kommuner, 
det kunne gerne være ministeriet, der var med til at skubbe det i gang. 
Har vi så 5 millioner kroner, ligesom vi havde til bevægelse for livet af medlemmernes penge? Nej, det 
har vi måske ikke, men i et samarbejde kunne det vel også gøres billigere, måske kunne man søge nogle 
fonde og gerne noget forskning. 
Et andet projekt kunne være – lige nu har vi jo det her – lektiehjælp og faglig fordybelse – man bliver 
masser af gange ringet op af pressen og siger, det dur jo ikke det der, hvad siger du til det? 
Man får let det der negative og den der bagstræberiske rolle. 
Tænk sig, hvis vi i stedet for kunne sige; jamen vi har faktisk sat nogle projekter i gang, som ser på – 
jamen nu har vi fået den her reform, som vi her lærere skal forsøge at få den til at virke, hvordan virker 
det så? Hvad er det, der skal til? Hvad før forskellen? 
Det er jo lærere, der har den faglighed, der skal til, at relationer og didaktik omkring det! 
Ja, nu siger jeg svarere på forhånd, men man skal selvfølgelig sætte projekterne i gang. 
Det vil også have den fordel, at det kunne være over hele landet og derved komme helt ud tæt på lokal-
samfund. 
Jeg kunne godt være bekymret for, at en modelskole ikke kom til at ligge ovre i Esbjerg ved Kenneth 
eller måske oppe i Nordjylland eller for den sag skyld måske på Fyn. 
Så det skulle være et alternativ, sæt nogle landspolitiske dagsordner til nogen ting, vi gerne vil arbejde 
med at have undersøgt. 
Forsøge at få nogle samarbejder i gang rundt omkring med vores arbejdsgivere med og modpart. 
Så et alternativ! 
 
Klapsalver…. 
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John Vagn Nielsen: Ja tak! Birgitte Baktoft! 
 
16.08 
Birgitte Baktoft: Nu er der lige kommet et par opblødninger på den om modelskolen eller ABC skolen, 
som Kenneth lige fik døbt den. 
Jeg synes, der har været rigtig mange oppe at sige; jamen, det kan vi ikke, så får vi bare dårlig reklame, 
og hvem skal vi egentlig ligesom benchmarke os med, noget vi alligevel ikke rigtigt gider. 
Så jeg tænker egentlig, hvad var målet med at foreslå sådan en skole, måske skal vi slet ikke tale om en 
modelskole, det er måske i virkeligheden et rigtig dårligt ord. 
Så vende os til det, der engang var Statens Pædagogiske Forsøgscenter, som blev nedlagt. 
Opgaven her var at afprøve forskellige nye pædagogiske metoder i tæt samarbejde med forskere. 
Forskere, der ligesom kunne validere nye pædagogiske ideer, kunne ligesom måske virke lidt, som noget 
filter. 
Kunne luge lidt vildskud ud, så det ikke var nødvendigt, at brede enhver pædagogisk nytænkning ud til 
samtlige folkeskoler i Danmark. 
En trend, som vi jo nok har kæmpet lidt med i flere år. 
Jeg prøver lige at nævne lidt i flæng! 
LP model, synlig læring, læringsmålsstyret undervisning. 
Når vi nu ligesom ved, at vi har sloges med de her ting, som alle nu skulle forholde sig til – især for 
dem som ikke ved noget om skolerne, synes vi skal bruge. 
Ja, så kunne det jo være besnærende at sige; at når nu andre ikke vil prøve at gøre noget, så kunne sva-
ret fra Danmarks Lærerforening jo være; jamen, så gør vi det! 
Så prøver vi at se, hvem der vel egentlig vil være med til at prøve at genoplive et Statens Pædagogiske 
Forsøgscenter, så skoleudvikling, udvikling af undervisningsmetoder og undervisnings midler kan blive 
underkastet et lidt kritisk lys og måske være med til at genoplive en pædagogisk samtale blandt lærerne, 
så kan det godt være, at det måske skulle være et tilbud, som kom ud på samtlige folkeskoler eller have 
mulighed for Jeppe og Anne Mette er ved at foreslå. 
Jeg synes godt, vi kunne tænke lidt modigere. 
 
Klapsalver… 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det! Så er det Birgit Bruun! 
 
16.11 
 
Birgit Bruun: Ja nu har I andre jo nævnt noget af det, som jeg skrev mig ind på, det var omkring Statens 
Pædagogiske Forsøgscenter, men jeg vil lige gøre opmærksom på, at det jo var en meget begrænset del, 
fordi det jo var kun tre årgange. 
Altså 7. til 9. Hver eneste klasse var jo sammensat efter økonomiske forhold osv., der var nemlig kun 25. 
Jeg har selv haft en datter til sådan et forløb. 
Jeg tror ikke på, at vi skal gå ind og genskabe det, fordi jeg har faktisk et helt andet forslag. 
Jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede en virtuel modelskole. 
Den kan nemlig godt være meget fast begrundet i netop, at det er alle, der kan være med. 
Altså sådan som Anne Mette og også Birgitte talte om, at man kan have nogle forløb, men de forløb 
ligger placeret på mange forskellige skoler. 
Virkeligheden er jo heller ikke, at man har en klasse på 25, der er nøjagtig sammensat efter nogen so-
cioøkonomiske ting og sager, men altså nogen virkelige børn, men putte dem i en virtuel skole, hvor 
man kan sætte fokus på de ting, som man vil prøve at undersøge. 
 
Tak! 
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Klapsalver… 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det! Jesper Skorstensgård! 
 
16.13 
Jesper Skorstensgård: Når jeg vælger at gå herop, så er det lidt inspireret af Anne Mette. 
Jeg tænker, at for år tilbage havde vi det her projekt – vi læser for livet – jeg kan godt huske, hvordan 
det var, det projekt blev modtaget. 
Skulle vi som forening virkelig bruge 5 millioner på sådan et projekt, var det virkelig foreningens opga-
ve at gå i gang med sådan et projekt, osv. 
Det som jeg husker projektet som, det var en kæmpe succes. 
Det jeg også husker projektet som, det var en legitimering af, hvad det er, vi som lærere kan, men også 
hvad vi som organisation kan. 
Når jeg tager det op nu, så er det måske fordi jeg savner analysen af, hvad var det, der gjorde, at det lige 
pludselig blev til en succes? 
En af grundene til at det blev en succes – i hvert fald i forhold til min analyse – det var, at vi kom med 
en lille indrømmelse, vi kom nemlig med den indrømmelse, at der var noget omkring elevernes læseind-
læring, som vi godt kunne kigge på og gøre lidt bedre. 
Heri tror jeg, at der ligger – måske kimen til at være med til at lave en skoleudvikling på skole, hvor vi 
igen går dem, der går forrest. 
Vi hørte Pasi Sahlberg der i går snakkede om det, jeg har tilladt mig at snakke om social mobilitet, på 
den måske en lille smule vildfarelse, der er, at det gør vi utrolig godt i Danmark. 
Det Pasi viste os i går, det var, at det gør vi måske ikke. 
Så hvordan er det, vi kunne det på, som et konkret koncept, det kunne godt være, vi kunne tage initiativ 
som Danmarks Lærerforening til netop det projekt. 
Jeg ved, at alle de lærere jeg kender, de brænder hundrede procent for skolen, men de brænder for mere 
end bare skolen, de brænder for det hele barn, det hele menneske og den sociale mobilitet, som jeg ser 
den. 
Jeg tror ikke, det ville være så vanskeligt at få vores medlemmer til at gå med på sådan en ide. 
Så hele ideen for mig til at gå herop, det er, lad os begynde at interessere os for – er der nogen pro-
blemting, er der nogen problemstillinger, som vi – som lærerforening – kan være med til at løse. 
Er der nogen steder, det kan være med til at give ideer og måske gøre det i et samarbejde med nogen af 
de aktører, som er blevet nævnt tidligere. 
Det har det her måske også tilkendegivet, at modelskolen - på den måde som den er blevet fremlagt her 
- ikke lige er noget, der gror i min baghave. 
Jeg synes en af de ting – udover alle de andre ting, der har været nævnt – som kan skræmme mig, det 
var, at vi på tidspunkt kan jeg huske, at Metropol blev gjort til en idealtilstand for et eller andet, så 
glemte man bare lige at kigge på – hvordan var det med det psykiske arbejdsmiljø hos de medarbejdere, 
der var på Metropol. 
Bettina, det kunne være en rigtig dårlig historie for os, som organisation at stå inde for, så prøv at lave 
nogle konkrete projekter, som vi kan få vores medlemmer til at bakke op om – som frem for alt kan 
være noget, der skaber løsninger. 
 
Tak! 
 
Klapsalver… 
 
John Vagn Nielsen: Ja – Anders Liltorp er den næste – efter Anders bliver det henholdsvis Dorte og 
Anders, vi bliver ikke færdige med det her med modelskolen, der er nogen efter, der har også været 
kommentarer omkring det. 
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Vær så god Anders Liltorp! 
 
16.45 
 
Anders Liltorp; Tusind tak! 
Jeg bevæger mig videre i forhold til det, der handler om folkeskolen, som selvejende institution. 
 
John Vagn Nielsen: Anders der kommer mange indlæg om selvejende institutioner også et oplæg, så 
synes jeg, du skal vente til i morgen! 
 
Dorte: Jeg vil bare lige sige, fordi nu fortsætter vi jo debatten om det her med at lave en skole, som en 
slags – vise hvad vi kan agtigt – den fortsætter jo i morgen, så derfor har jeg chance for noget mere, 
men jeg kunne godt tænke mig, sådan bare lige at smide ind nu, at jeg synes faktisk, det her er en rigtig 
rigtig spændende debat. 
Vi havde i Hovedstyrelsen – inden vi kom til denne her kongres – besluttet os for, at vi ikke ville kom-
me med nogen færdige beskrivelser og vedtagelsesforslag, så det er bare noget, vi kaster ud nu. 
Vi siger I om denne her tanke? 
Fordi det jo er ikke engang et konkret forslag, prøv at ligge mærke til at mange af de ting, som der er 
nogen der har været oppe at sige – hvad så med det og med det og med det? 
Det ligger faktisk slet ikke i noget konkret forslag, det som I forholder jer til. 
F.eks. denne her med – hvad nu når, vi skal sammenlignes med andre? 
Det har vi jo ikke – sådan set – sagt, at det var ideen med det, at vi skulle sammenlignes med andre. 
Det er ikke, fordi vi tror, at den skole måske skaber bedre Pisa resultater, hvis ellers man kan blive målt 
selvstændigt der. 
Der er heller ikke lagt noget præcist frem om, at det er Danmarks Lærerforening, der skal eje skolen, vi 
har slet ikke lagt noget frem om, at den skulle hedde Danmarks Lærerforenings skole, men det er fint, 
at man får de her billeder hver især, og så siger man sådan og sådan her skal det i hvert fald ikke være! 
Der er også nogen, der siger, at så skal det være sådan og sådan! 
Det er jo de ting, vi nu prøver at tage med videre til at snakke om, hvordan – hvad for nogen ting, skal 
vi i hvert fald prøve at tage højde for, hvis vi overhovedet prøver at gå denne her vej. 
Så det beslutter vi jo så nok først på et senere tidspunkt, hvordan vi gør det. 
Eller hvis I siger det til os i morgen, så kan vi gør det! 
Jeg synes jo, det er enormt væsentligt f.eks. det som Jeanette er oppe at pege på, at al forskning viser, 
hvis skolen skal udvikle sig, så er det lærerne, der skal rykke for det. 
Det er der rigtig meget skrevet og sagt meget klogt om det i tidens løb, derfor er det også fuldstændig 
rigtigt, hvad Pasi Sahlberg er inde på, at det som sker i Danmark nu, det er vejen ned ad bakke for sko-
len i alvorlig grad. 
Det er jo det, vi ser foran os. 
På et tidspunkt så havde – jeg tror, det var Niels Christian Sauer - det her fantastiske billede, hvor han 
siger; hvad gør en fuldbefaren matros, når han ved, at skibet har kurs lige mod isbjerget? 
Når vi nu ved, at med det arbejdsmiljø vores medlemmer har derude, og de ikke kan holde til det. 
Vi ved de forlader folkeskolen i øjeblikket, vi ser måske på en udvikling ligesom den i Sverige, så bliver 
vi jo nødt til at gøre noget, som måske ikke er noget, der lige…. 
Så siger man; hvad gør sådan en matros? 
Tager den nærmeste redningsbåd og flygter eller prøver man at erobre broen og prøver at tage styrin-
gen over skibet? 
Så ser jeg faktisk det her med, at vise nogle andre veje, det ser jeg sådan lidt, som nogen lodsbåde må-
ske vi sætter ud og viser – o.k. man kunne også prøve sådan her! 
Det er jo meget med, hvordan ser vi det her, og hvordan kan vi prøve at komme videre med det? 
Men i hvert fald så synes i hvert fald, der allerede nu er kommet rigtig gode aspekter ind og ting, som 
man skal være opmærksom på og andre ideer, som jeg synes er rigtig gode at have med i debatten også. 
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Jeg var ret spændt på, hvordan det ville være at diskutere noget, som er så ukonkret endnu. 
Det er i virkeligheden bare en ide, vi siger meget forskelligt, når vi hører om denne her ide, men jeg 
glæder mig til at diskutere det videre. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak, så bliver formanden den sidste i dag! 
 
16.50 
Anders Bondo Christensen: Ja det jeg gjorde i min beretning, det var at sige; hvordan kan vi få gennem-
slag for vores tanker? 
Jeg beskrev det her med, at vi vælger jer, som bagstræber og udviklingsresistente, og så lovede jeg 6 
flasker god rødvin til den, der kunne vise en eneste fagforening, som var kommet med så mange kon-
struktive bud på, hvordan man kunne udvikle professionen til arbejdsområdet. 
Det står jeg ved det løfte, jeg tror ikke, der er nogen, der kan gøre det, men hvor har det dog været fru-
strerende, at alle vores gode tanker som vi har forsøgt at få gennemslagskraft på aldrig er kommet ud 
over rampen. 
Det er en kæmpestor udfordring. 
Så er jeg rigtig glad for, at mange nævner – Vi læser for livet projektet, som et eksemplarisk projekt i 
forhold til, at de gjorde det. 
Jeg er også helt enig med dem, der ville skrive noget om andre, mange af dem det var måske heller ikke 
dem, der lå på den flade som udgangspunkt. 
Det blev en kæmpe succes. 
Der var imidlertid en grund til – jeg vil lige sige, at inden, vi synes, at det her. 
Da havde jeg forsøgt med 3 på hinanden følgende ministre, at få ministerierne med til at lave den her 
ide sammen med os. 
Jeg sagde; vi vil lave en aftale med jer, vi vil i løbet af 5 år dokumentere, at vi kan halvere antallet af 
elever, der forlader skolen, som dårlige læsere. 
Vil I ikke gå ind i en aftale, skal vi ikke lave det her projekt? 
Det var dog et enestående tilbud, men hverken Bertel Haarder eller Tina Nedergaard og den tredje ef-
terfølger var interesseret i det, fordi ved I hvad, de havde da deres helt eget projekt, og det var det, de 
ville gennemføre. 
Så viste vi noget mod, og så gjorde vi det sgu. 
Så sparkede vi røv! 
Så satte vi en dagsorden, jeg er helt sikker på, at hvis det ikke var fordi, vi var blevet smadret af en fol-
keskolereform, så havde vi vist en vej til, hvordan vi kunne udvikle den danske folkeskole, som de 
overhovedet ikke kunne være kommet udenom. 
Det der bare er vores udfordring lige nu – jeg kan sagtens følge Anne Mettes og Jespers ide – det synes 
jeg også, vi skal tænke videre ind. 
Vores problem er jo bare, at hvis vi kommer med et projekt som – Vi læser for livet lige nu, så er det 
fantastisk svært for vores medlemmer at løfte det projekt, fordi man har simpelthen ikke tiden til at 
gøre det. 
Hvis vi for alvor skal kunne vise noget andet, så skal vi også have nogle andre muligheder, så skal vi 
have lov til at kunne prioritere de ressourcer, der er til rådighed på en anden måde, ellers kan vi ikke de 
her projekter. 
Det er jo derfor – den tanke om, at sige; kunne man vise, hvordan man kunne lave en god skole på en 
anden måde er opstået. 
Jeg synes, det er helt rigtigt alle dem, der siger, det her skal ikke være en DLF skole! 
Derfor kan jeg også være lidt ærgerlig over, at det er det, der ligesom er kommet frem. 
Kunne vi lave den sammen med andre? 
For den sags skyld gerne ministeriet, hvis de ville være med, de ville ikke være med til – Vi læser for 
livet! 
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Men vil de være med til at prøve nogle helt nye veje af og så sige; nu er der ikke krav om understøtten-
de undervisning og obligatoriske lektiecafeer og så videre, vi har nogle andre rammer omkring skolen! 
Jeg er helt sikker på, at hvis vi fik muligheden for at sætte en dagsorden, så kunne vi være med til at lave 
en skole, som lykkes på en anden måde, hvor de lærere og de ledere, der var ansat på den skole fik et 
bedre arbejdsliv end det, de har nu. 
Det er jeg ikke spor bange for, jeg er også helt parat til at risikere noget. 
Jeg er ikke sådan åh nej tænk hvis det nu bliver en fiasko. 
Sådan kunne vi også have gjort med læseprojektet, sæt de nu ikke læser bedre, vi må hellere lade være 
med at gøre noget! 
Jeg mener bare, at vi står i en situation, som jeg også prøvede at beskrive i min beretning, at vi i den 
grad bliver fastlås i et billede af, at det er os, der er imod den her udvikling. 
Vi skal i hvert fald komme med et svar – synes jeg – på denne her kongres; hvordan kommer vi videre i 
forhold til den problemstilling? 
Jeg håber, at vi i den debat, der kommer videre i morgen fortsætter den linje, som jeg har været rigtig 
glad for, at der hele tiden er kommet nogle bud på; jamen så kunne vi måske gøre sådan, og så kunne vi 
måske gøre det på en anden måde! 
Lad os prøve at tænke højt i fællesskab. 
Det her har været en af de mest spændende kongres eftermiddage, jeg kan huske i mange år, fordi vi 
ikke sidder og forholder os til en færdig løsning, men vi prøver at tænke tingene i fællesskab. 
Så tak for det, jeg glæder mig rigtig meget til – ovenpå en rigtig god fest i aften – vi fortsætter ideudvik-
lingen i morgen. 
Så vil jeg lige, inden jeg går ned, fordi nu vil dirigenterne jo om lidt sige, at nu stopper vi for i dag – så 
sige, at Helle fra sekretariatet har gjort opmærksom på, at den 9. september 2015, den dag kan vi huske 
ved, at det var den dag, vi lavede en lokumsaftale med Mærsk. 
 
Klapsalver…. 
 
John Vagn Nielsen: Ja, vi er færdige med indlæggene for i dag, hvor I lige kan få et overblik over, hvad 
vi har af sedler og navne og temaer, så går jeg det lige igennem, så I har et indblik i det. 
Der kommer sikkert mange flere sedler, men så får I også et indblik i temaer af dem. 
Det er ikke sikkert, at vi holder denne her rækkefølge hundrede procent. 
Christian B. Jeppesen om folkeskolen, licitation. 
Annelise Lund, modelskole 
Bjørn Hansen, læringsmål 
Jamal om undervisning af tosprogede elever. 
Thomas om selvejende institution 
Anders om selvejende institution 
Flemming Ernst, selvejende institution 
Helen Sørensen, selvejende skoler 
Tine Agerskov, folkeskolen som selvejende institution 
Kristine Faldgård, selvejende institution 
Lise Vadsager, selvejende institution 
Thomas Raa Olsen dot 4,5 og 6 
Anders Liltorp, selvejende institution 
Bjørn Hansen, forskningsformidler 
Henrik Hansen, styrkelse af lærerprofessionen 
 
Det er sådan, det ser ud i øjeblikket! 
Se vi skal slutte for i dag, og som vi har sagt tidligere, så skal vi jo have fest, så alle ting skal I have med, 
I må gerne sørge for at komme ud inden alt for lang tid, fordi der er nogen, der meget gerne vil i gang. 
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Jeg har også lovet sekretariatet at sige, at I må huske at tage jeres stemmekort med jer også og ikke 
mindst så huske at tage det med i morgen. 
Det har vi lidt erfaringer for, at der kan være nogen indimellem, der glemmer. 
Tak for i dag – ha’ en god fest i aften! 
Vi ses, så er vi klar i morgen klokken 9! 
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Torsdag den 10. september 2015 – fra kl. 09.00 – 18.00 
 
Anders Bondo Christensen: Ja god morgen, vi starter selvfølgelig også dagen i dag med en sang, så I 
kan godt allerede sådan begynde spænde benmusklerne, så I kan komme op at stå, og som I kan se, så 
er det Den danske sang, det er igen Andras Lomstein, som spiller for os. 
Sangen synges …. 
 
9.12 
Arh, den der klapsalve, det var for sølle, fordi det jo er sidste gang Andres Lomstein vil spille for os. 
Tak for det Andres? 
 
9.13 
John Vagn Nielsen: Ja også godmorgen fra Helle og mig og tak for i går, vi har et program for i dag, 
som jo indeholder mange dagsordenspunkter, vi er stadigvæk rimelig fortrøstningsfulde, det skal vi lige 
vende tilbage til om et øjeblik. 
Vi har en formiddag her, vi vil ligesom i går – på et tidspunkt indlægge en pause til jer – hvornår det 
lige bliver, det bliver ca. midtvejs, men det afhænger af, hvor vi er henne i dagsordenen i forhold til 
ting, I skal tage stilling til osv. 
Inden vi går videre med debatten om beretning, så vil vi lige et kort øjeblik vende tilbage til princippro-
grammet, hvor der lige var nogle enkelte udeståender så Dorte, vil du ligge ud med dem? 
 

Dagsordenens punkt 4: Principprogrammet 
 
9.14 
Dorte: Ja vi har i Hovedstyrelsen her til morgen lige nået at vende det ændringsforslag, som Morten gav 
os i afsnittet om arbejdstid. 
Den første linje, hvor der jo nu står; vi tilstræber at indgå kollektive arbejdstidsaftaler så centralt som 
muligt. 
Morten forslår vi skriver; vi arbejder for at indgå kollektive arbejdstidsaftaler så centralt som muligt! 
Det er der ikke nogen formuleringsmæssige eller andre problemer i, så det vil vi gerne støtte op om. 
 
John Vagn Nielsen: Ja, hvis I lige finder det papir med principprogrammet, det er altså det, der hedder 
D1.4, ny version den 7.9. 2015.  
Så skal jeg lige gennemgå de få ændringer, der har været til forslaget. 
Den første ændring det er på side nr. 2, hvor der stod – der tekniske problemer – vi klarer det uden. 
Hvis I slår op på side 2, så er der en dot nr. 2, der hedder; vi arbejder for vilkår og uddannelse, der hav-
de Hovedstyrelsen selv en ændring – for ligesom sprogligt at få det til at passe med de andre sætninger. 
Så i stedet for der står, vi arbejder for vilkår og uddannelse, så kom der stil at stå 
Vi vil arbejde for vilkår og uddannelse osv. 
Så det er en ændring, jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker særskilt afstemning om det ændrings-
forslag. 
Det ser ikke ud til at være tilfældet, så betragter jeg det, som værende inde i forslaget. 
Den anden ændring det er den, som Dorte lige har kommenteret, det er omme på side 14, hvor der 
under arbejdstiden står – vi tilstræber, at indgå kollektive arbejdstidsaftaler, det var der, hvor Morten 
foreslog, at der i stedet for skulle stå; vi arbejder for, at indgå kollektiv arbejdstidsaftaler. 
Det er også accepteret af Hovedstyrelsen, så jeg skal på samme måde høre, om der er nogen, der ønsker 
særskilt afstemning om den ændring. 
Det ser ikke ud til at være tilfældet, så er den også indarbejdet i forslaget. 
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Så er det sådan, som vi sagde allerede fra starten, at om lidt venter vi med at tage stilling til det her prin-
cipprogram, til vi er færdige med beretningen. 
Der kunne ske det, at der sker ting i forbindelse med debatten om beretningen, der vil medføre, at der 
kunne være nogen ting, der skulle ændres i det her. 
Det vil vise sig, med de ændringer, så er det – i og for sig – det forslag, der på nuværende tidspunkt 
ligger til vedtagelse lidt senere. 
 

Dagsordenens punkt 3: Formandens beretning 
 
Så går vi tilbage til debatten og beretningen. Vi var i gang med det afsnit, der hed Skolen i samfundet, 
herunder så en række ting, der var en del indlæg om modelskole. 
Jeg læste også op – beslutningen – i går og de italesætter, vi havde på nuværende tidspunkt. 
Det er klart, der er nogen af jer, der sidder og tænker, når vi det her – altså – det skal vi nok nå, men jeg 
gerne appellere til jer om – dels når nu vi går fra den ene taler til den anden – at prøve at undgå så me-
get spildtid, som muligt. 
Det vil sige, at den næste taler – det kan på se på lærredet, hvem det er – holder sig klar heroppe, så vi 
hurtigt kan komme i gang med næste indtegnede. 
I forhold til taler tiden – der har været enkelte, vi har styr på, hvem det er, der har overskredet de 7 
minutter, det skal vi ikke underholde de andre med på nuværende tidspunkt, vel. 
Vi vil fortsat holde øje med det, det er ikke, fordi der er så mange, der gør det, men man behøver jo 
ikke at bruge hele taletiden, vel? 
Altså må man meget gerne gøre det så kort og præcist som muligt! 
 
Vi kunne også godt se i går, da jeg læste op og underholdt af dem der gerne ville sige noget om selv-
ejende institution, at det var der rigtig mange, der gerne ville sige noget om. 
Der var måske også nogen af jer, der sad og tænkte; nå, nu skal vi måske høre om de samme argumen-
ter fra flere mennesker? 
Igen der – prøv at finde balancen, altså på den ene side er der delegerede, der har forberedt og sige, det 
vil vi gerne sige noget om, det skal vi have respekt for, men på den anden side, skal vi også have en 
respekt for hinanden med at sige, at vi har altså et fælles ansvar for at komme igennem denne her debat 
også indenfor rimelige tidsfrister. 
Så lad mig nøjes med at sige det på nuværende tidspunkt og lad os i øvrigt komme videre med taleræk-
ken, den første, der skal have ordet, det er Christian 
Der får man selvfølgelig nogle opsummeringer fra Hovedstyrelsen på noget af det, der er galt om, men 
det vinder vi ind over, det her faste tidsmæssigt, vi går videre til 
Christian Laurholdt Jeppesen, der er den første, derefter er det Annelise Lund. 
 
Christian vær så god! 
 
9.10 
Christian Laurholdt Jeppesen: Ja godmorgen, jeg tog ordet, fordi jeg syntes, der var et punkt, som vi 
ikke lige fik drøftet i går, men det viser sig så, at der er andre, der også kommer til at sige noget om det. 
Folkeskolen som forskningsformidler det synes jeg faktisk lød rigtig spændende. Jeg synes i det hele 
taget, det lyder rigtig spændende, at vi skal have sådan et element ind i folkeskolen også – på noget 
forskning. 
Det er jo en spændende tanke, især fordi vi – som professionelle – altid har godt af at få noget forsk-
ning til at bakke alt det, vi ved op, men hvis vi så kigger på, hvad man så bruger forskning til ellers, så er 
det nogen gange lidt svært - for andre end os - at forstå forskning, der i hvert fald nogen, skal vi ikke 
bare sige politikere, der i hvert fald vælger at se bort fra det. 
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Det kan godt være, at det måske ikke altid har så stor gennemslagskraft, men derfor synes jeg stadig-
væk, det er en rigtig god tanke. 
Vi skal stadigvæk huske – synes jeg – at Folkeskolen har den kæmpestore opgave, nemlig at være prak-
sisformidler, det synes jeg, de gør rigtig rigtig godt. 
Det er også derfor vores medlemmer læser Folkeskolen med stor glæde, tror jeg i hvert fald. 
Så det der med at Folkeskolen og skal være praksisformidler, det skal vi i hvert fald holde fast i. Så sy-
nes jeg jo – et eller andet sted – at Folkeskolen som fagblad er helt fuldstændig fantastisk. 
Ja, hvis I ikke har lyst til at klappe af mit indlæg, så synes jeg i hvert fald, I skulle give en stor hånd til 
Folkeskolen. Jeg synes faktisk, det er et godt blad. 
 
John Vagn Nielsen: Formanden vær så god – inden Annelise. 
9.12 
Anders Bondo Christensen: Nu beder jeg lige om at komme ind i talerækken, så er det fordi, vi har 
selvfølgelig Hovedstyrelsen forsøgt at samle op på den debat, vi havde i går. 
Et af de fire tema som vi jo allerede på forhånd havde annonceret, vi gerne ville debattere, det var jo 
det, hvordan kan vi – i højere grad – være i stand at sætte en pædagogisk dagsorden, så vi kommer ud 
over det der billede med, at Danmarks Lærerforening bare er en bagstræberisk organisation. 
Vi må jo konstatere, at de mange initiativer, som vi har taget, det er ikke dem, der når frem til menings-
dannernes bevidsthed, da var det så ideen, om vi kunne være mere aktive i forhold til at sætte den gode 
skole mere spil, vi har lyttet til debatten, vi har lyttet til, at der bliver sagt, at vi skal passe på, vi går selv, 
så det ikke sådan bliver – bare et problems projekt vi har lyttet til, at vi skal være opmærksomme på, at 
der skal noget forskning ind i det, det skal være seriøst, det vi laver. 
Vi hørte også, at der var en betænkelighed ved at begynde at sige, det her det lå udenfor folkeskolelo-
ven, det kunne give nogle problemer, hvis vi lagde det udenfor folkeskoleloven. 
Alle de her forskellige input der er kommet, har vi forsøgt at konkludere på følgende måde. 
Danmarks Lærerforening afsøger mulighederne for – i samarbejde med andre – at få dispensationer fra 
folkeskoleloven. 
Det sker med henblik på, at der på et antal folkeskoler kan etableres forsøg med udgangspunkt i at styr-
ke lederskab og lærernes self-efficacy 
13.33 
Vise god praksis i forhold til medarbejderinddragelse, undervisningens tilrettelæggelse, faglighed og 
dannelse. 
Ved self-efficacy At lærerne føler sig sikre i deres evner og muligheder for at give eleverne den bedste 
undervisning og har indflydelse på udviklingen og organiseringen af skolen. 
Der knyttes forskning til forsøgene forsøgs/projekter, der ikke kan omfattes af dispensation af folke-
skoleloven forudsætter kongressens godkendelse. 
Med det her forslag vil vi gerne sige, at vi går ikke ud og sætter noget i værk, som ikke ligger indenfor 
folkeskoleloven og som ligger i folkeskoleregi, men vi har faktisk fået nogle signaler om, at man fra 
ministeriets side, ministerens side vil kigge positivt på, om man kan lave også nogle forholdsvis omfat-
tende dispensationer fra folkeskoleloven. 
Der synes vi, at vi skal være parate, som lærernes professionelle stemme til at spille ind med, hvordan 
kunne man bruge sådan nogle forsøg ud fra den viden, vi har om, hvad det er, der skaber den gode 
skole. 
Det er klart, det er ikke noget, vi kan gøre selv, det skal vi lave i samarbejde med andre, det kommer vi 
selvfølgelig til at lave i samarbejde med de lærere og ledere, der er på skolen, de skoler der indgår i for-
søgene, det kommer vi til at lave i samarbejde med de kommuner, der vil være involveret osv., vi kunne 
sagtens se, at man også kunne forestille sig, at det kunne ske i samarbejde med en professionshøjskole, 
som er inde omkring, hvad der sker på skoler osv., ved på den måde at være en mere aktiv spiller i, at få 
sat nogen forsøg i gang, som kunne vise en anden vej, så vi ikke bare står bagved og kritiserer de ting, 
som vi mener, der bliver trukket ned over skolen, men også aktivt være med til at sætte en anden dags-
orden. 
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Så tror vi, det kan være med til at skabe et andet billede af Danmarks Lærerforening. 
Vi håber, at vi med denne her formulering - som I selvfølgelig får omdelt på et tidspunkt - har prøvet at 
samle op på de bekymringer, der også blev udtrykt fra kongressens side. 
Så var der også et par stykker oppe at nævne – jamen kunne vi ikke også tænke i andre baner? 
Det var f.eks. Annemette fra Odense og Jesper fra Aarhus prøve at være med til at sætte en dagsorden 
for nogen af de udfordringer, der er på skolen. 
Vi mener ikke, at det nødvendigvis skal være et - enten eller - det kan godt være et - både og – Anne-
mette var inde på, jamen i forhold til inklusionen kunne vi ikke prøve at sætte en dagsorden til, hvordan 
vi kan tackle det. 
Det er vi meget interesseret i, det er også derfor, jeg opfordrer jer til – også de faglige foreninger der 
har noget at byde på indenfor det – at melde ind. 
Noget af det vi har givet udtryk for i den forbindelse, det er jo; skulle vi ikke i langt højere grad få akti-
veret den store ekspertise, der ligger på specialskoler i PPR osv. på en måde, så eksperterne kommer 
ind i lærerens undervisning og deltager i en periode i lærerens undervisning og vier supervision, jeg tror, 
det var noget i samme stil, som Annemette var inde på i sit oplæg. 
Det skal vi selvfølgelig arbejde med parallelt. 
Et andet eksempel kunne være - hvordan hjælper vi lærerne med at få bevægelse ind i undervisningen 
på en god måde? Vi har faktisk allerede i øjeblikket et samarbejde med DGI, DGI har en række spæn-
dende initiativer, kunne vi være med til at formidle den viden ude på skolerne, så det skulle være et både 
og. 
Jeg håber, at I vil prøve, når I nu får teksten til Hovedstyrelsens forslag og så se om det ikke nogenlun-
de kan samle kongressen om, at vi bliver mere aktive spillere – også i forhold til udviklingen i skolen. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak. Anders fremlagde et forslag til kongresvedtagelse, som Anders også sagde, 
så er det ikke trykt færdigt endnu, lige så snart det bliver det, så bliver det omdelt, og så vender vi tilba-
ge til - på et tidspunkt – at debattere det også. 
Annelise Lund: Vær så god! 
 
9.18 
Annelise Lund: Jeg har taget min frø med, en frø kan både træde på trædesten, men den kan også 
svømme hvis det er nødvendigt. 
For at give lidt liv så godmorgen til alle kongresdelegerede og god morgen til tilhørere og god morgen 
til Claus Hjortdal og Dorte Lange og hele Hovedstyrelsen! 
Modelskole siger I, som et forslag.  
Da jeg lige hørte det, så det første jeg tænkte, det var Yes! 
Det næste jeg tænkte; nej helt ærligt! Det kan I simpelthen ikke mere. 
Det vil sige, at jeg er splittet. På den ene side så tænker jeg; modelskole i de her tider hvor alle er helt 
ekstremt presset, hvor der bliver snakket inklusion, vel og mærke ude hos os har vi droppet det, for der 
hedder det fællesskab, for der er ikke råd til inklusionen. 
I de her tider hvor man samtidig med, at man sparer og sætter ny reform i gang vil have os til at løbe 
hurtigere og være mere succesfulde – nej, det gider jeg simpelthen ikke være med til, at vi skal lave en 
modelskole på de præmisser! 
Vi skal ikke være en skole, der stiller op og siger; hallo, vi er Danmarks bedste eller Verdens bedste! 
Tro mig – det jeg tænkte på der, det var; Danmarks Lærerforening de kan lave skub 3. 
Jeg kommer fra Gentofte Kommunelærerforening, der har vi jo tendenser til skub. 
Hvis I vil vide, hvordan det at konkurrere på det der marked er, så spørg Hellerup skole hvor det blev 
oprettet. 
Nu er der faldet ro på, men i deres opstartsfase, der ansatte man lærere, der brændte for faget, men det 
der skete med rigtig mange lærere, det var, at måden de brændte på, de sendte nødraketter op, og der 
kom masser af beundrere; nej, hvor lyser det fint – og rødt! 
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Men det var i virkeligheden et råb om hjælp, for de brændte ud dog der var en kæmpe omsætning, fordi 
de kunne ikke holde til det. 
Tilsvarende med lederne. 
Jeg har ikke rigtigt tal på, hvor mange ledere, der har været på Hellerup skole, men det er rigtig rigtig 
mange, fordi de gik ind i konkurrencen om, at være den bedste. 
Så det var den ene følelse, jeg havde, da jeg hørte det. 
Den anden det var modelskole; ja, lad os lave en forsøgsskole, lad os sætte lærerne fri, lad os sætte en 
leder fri, lad os også sætte eleverne fri, lad os være fri for top-down styring om, at nu er det lp og nu er 
det pals og nu er det læringsmål og nu er det mange intelligenser, og det har vi jo glemt. 
Nu er det læringsstile, og hvad det ellers måtte være. 
Nu er det, jeg ved ikke hvad! 
Lad os sætte denne her skole fri, jeg ved godt, at det er jo et forsøg 
Jesper i min tredje klasse – nu er han så gået ud af skolen, men Jesper i min tredjeklasse spurgte mig 
engang; Annelise, tænk engang hvis skolen ikke fandtes! 
Men ja Jesper, hvad så hvis skolen ikke fandtes og Jesper havde et kæmpe smil på læben; ja så kunne 
man jo… 
Hvad kunne man Jesper? 
Alt muligt – man kunne tage på alle mulige ture, på Nationalmuseet, på Tøjhusmuseet, jeg kunne gå ud 
i skoven og løbe om søen og fiske, man kunne lave mad sammen, man kunne lære en hel masse! 
Ja o.k., men nu findes skolen! 
Så Jesper havde virkelig lyst til at blive sat fri, og det tror jeg, der er mange lærere, der har lyst til, og jeg 
tror også, der er mange elever, der trænger til det. 
Så jeg vil helt klart gå ind for en modelskole, men jeg foreslår, vi kalder den en forsøgsskole, men nu 
skal det jo være evidensbaseret og forskningsbaseret. 
Fair nok, men lad os lade være at sætte os på en bestemt pædagogisk retning, jeg synes, det forsknings-
baserede i det her er det nyeste værk, at vi går ind i samarbejde med Det Nationale Videncenter for 
Arbejdsmiljø, og som et forsøg laver en skole, hvor man overholder Arbejdsmiljøloven. 
 
Som et forsøg – også med udgangspunkt i forskningen – altså ude i erhvervslivet – at det giver faktisk 
en bedre virksomhed en bedre folkeskole måske, vi ved det ikke, hvis man har indflydelse på eget ar-
bejde. 
Det kunne jo også godt være, eleverne fik en bedre skole, hvis de havde mulighed for at få indflydelse 
på egen læring eller undervisning eller, at man tog på nogen museer eller, gik rundt om søen eller i sko-
ven. 
Så helt konkret så har jeg et forslag. 
Jeg foreslår, at Danmarks Lærerforening – det skal ikke være Danmarks Lærerforening, der har skolen, 
fordi det er jo Grundtvig, vi husker, det er jo ikke – da det Radikale Venstre opstod, så det skal ikke 
være en forening, der står for skolen, sådan har jeg det. 
Så jeg foreslår, vi laver en forsøgsskole, som altså evidensbaseret tager udgangspunkt på indflydelse på 
eget arbejde og indflydelse på, hvad man skal lære som barn, så vi også sætter børnene fri. 
Den her skal skole skal, som et forsøg være præget af åndsfrihed og demokrati. 
Jeg vil foreslå – det kunne også være en anden side – at vi kalder den for Den Fri Folkeskole. 
Med hensyn til en leder. 
Jeg er ret sikker på, ville lige passe i den profil, jeg har hørt, at han er ledig på arbejdsmarkedet, så vil jeg 
foreslå Erik Schmidt som folkeskole forstander, så vi lige har lidt historiske år tilbage til højskolebevæ-
gelsen, så kunne jeg også godt tænke mig – jeg ville også høre den anden, der snart ikke har så meget at 
lave måske, at Niels Christian Sauer også blev ansat på denne her skole, som folkeskolens historielærer 
og en pædagogisk mentor, ment på den måde - at jeg kender Niels Christian Sauer - med respekt hvis 
der er nogen, der ønsker at tale med ham, vil han gerne, men det er ikke sådan, hvis man ikke gør, som 
han siger, så bliver man fyret. 
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Denne her skole Den Fri Folkeskole, hvordan den skal organiseres, om det skal være under Frie Skolers 
Læreforening eller, et frikommune forsøg, det er jeg bedøvende ligeglad med. 
Jeg synes bare, det er paradoksalt, at vi bliver nødt til at lave et forsøg, og vi muligvis bliver nødt til at 
gå helt udenom den almindelige lovgivning for, at lave en skole der opfylder lovgivningen 1, og en skole 
2, der opfylder formålet med folkeskolen. 
Altså lad os forlade folkeskolen, lad os lave Den Fri Folkeskolen for at understøtte folkeskolen. 
Tak! 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så er det Karsten Lynge Simonsen! 
 
9.25 
Karsten Lynge Simonsen: God morgen! 
Nu skal I høre, forrige onsdag havde Sebastian og jeg planlagt en rigtig og dejlig fag dag, det var i ma-
tematik, og det var hele 3. årgang, der skulle i gang. 
Vi havde 2 pædagoger med i planlægningsprocessen og det faglige emne, det var noget om deling med 
og uden rest, så langt er vi faktisk kommet i 3. klasse. 
Sebastian og jeg havde tilrettelagt hele forløbet med de forskellige aktiviteter og læringsmål osv., vi glæ-
dede os fuldstændig vanvittigt til denne her dag, vi syntes, det var skide godt, det vi havde lavet. 
En gruppe elever med nogle faglige udfordringer, de skulle bage pizza som en understøttende aktivitet 
med nogle pædagoger, de skulle sådan øve sig i, at dele grøntsager peperoni ud på ligelige delte stykker, 
så skulle vi andre komme og spise det her senere. 
Det skulle nok blive festligt. 
Den rest der var tilbage, det 55-60 børn, som Sebastian og jeg tog os af ovre på skolen, vi havde lavet et 
QR-løb 
Med billeder og video og forskellige tekstopgaver, vi havde lavet en aktivitet, hvor nogen skulle sidde 
og dele penge ud, og vi havde lavet aktiviteter, hvor man skulle lave regnestykker, hvor man skulle kaste 
nogle ærteposer efter resten osv. Det var rigtig dejligt. 
De 4 timer fløj simpelthen af sted, og Sebastian og jeg blev enige om, at netop den her dag, da tjente vi 
i hvert fald vores penge rigtig godt. 
Vi var stolte over, at dagens intentioner og forløbet og indholdet, men vi var også sådan ret enige om, 
at 3. årgang var måske ikke helt klar til den her form endnu. 
Efter de her 4 timer, så tager jeg to timers engelsk med nede i min skønne 1. real. 
Da jeg kom ind i klassen – så halvdelen af ungerne er sådan ret meget oppe at køre over en hændelse i 
frikvarteret, den anden halvdel er sunket hen sådan lidt passivt og trætte, men jeg får styr på de småvil-
de børn og jeg får vækket dem, der sover allermest, vi kommer i gang med de her engelsk minutter. 
Vi laver mange forskellige aktiviteter, det slutter af med noget, således så børnene gik over i SFO, helt i 
balance. 
Det kunne jeg også godt trænge til efter sådan en dag helt vildt. Jeg har egentlig en rigtig god lærerar-
bejdsplads med et dejligt bord og en super stol, altså fantastiske forhold jeg er rigtig godt tilfreds med 
det. Der er ro på, og det havde jeg brug for. 
Jeg sætter mig på min stol omkring ti minutter over to, så har jeg så de her 55 minutter til at danne mig 
et overblik over næste skoledag og sådan et overblik over de kommende dage. 
Men bare rolig! 
Det her er ikke et af de indlæg, der kan kategoriseres som en grædemurs indlæsning, nogen der gjorde 
det på Twitter i går, det her et andet indlæg, det er faktisk en opfordring til foreningen for noget, der 
har været modelskole og forsøger at gøre, fordi når sidder på min fine lærerarbejdsplads og kigger op på 
hylderne, inden jeg skal videre med forskellige opgaver, så savner jeg egentlig ikke undervisnings ideer, 
jeg savner heller ikke læringsaktivitets ideer. 
Jeg er heller ikke tvivl om, hvordan jeg vil gribe min undervisning an, det sidder lige i skabet. 
Hvis jeg er lidt i vanskeligheder, så spørger jeg min nabo, der sidder ved siden af. 
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Der er masser af sparring at hente, det skorter ikke på ideer og nye metoder hele tiden, men jeg savner 
noget på min hylde, noget som også knytter sig til et rigtig godt lærerarbejde, det har jeg forventning til, 
at foreningen den kommer med. 
I de her år står det mere tydeligt end nogensinde, at seminarierne og arbejdsgiverne og vi selv nok ikke 
har arbejdet nok med et begreb som effektiv prioritering af opgaver. 
Det er nemlig også en del af godt lærerarbejde i de her år. 
Måske skulle foreningen nedtone arbejdet med undervisningsmetoder og modelskoler og fokusere på 
nogen andre uudforskede områder af godt lærerarbejde. 
Hvad med at indgå samarbejde med kommuner eller skoler om et andet fokus på det gode lærerarbejde, 
f.eks. hvor arbejder man effektivt på en prioritering i en organisation som en skole? 
Er der noget forskning og viden, man kan udnytte og brede ud til andre? 
Der er mange, der står og har brug for sådan nogen ideer. 
Hvordan kan man systematisk arbejde med den løbende dialog omkring opgaveløsning, så den bliver 
bedre, det er der mange, der har behov for. 
Så lige en opfordring og en forventning til foreningen, at de bidrager med konkrete ideer og metoder til 
at lykkes med det gode meningsfulde og afbalancerede lærerarbejdsliv under Lov 409. 
Tak for ordet! 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak. Nu forlader vi debatten om modelskolen i en periode i hvert fald og går 
videre til andre temaer, så vender vi tilbage, når vi skal drøfte det her forslag til kongresvedtagelse, der 
er fremlagt. 
Så bliver det Bjørn Hansen, vær så god Bjørn! 
 
9.30 
Bjørn Hansen: I går var der flere, der kom ind på skoler og kommuners arbejde med læringsmålstyret 
undervisning, det er også en debat, som vi har taget i Hovedstyrelsen af flere omgange. Jeg vil meget 
kort her lige fortælle lidt om det arbejde, vi har lavet, og hvad der kommer til at ske fremover i hvert 
fald både på det her område fra vores side. 
I et indlæg i de seneste nummer af bladet Læringscentret, det er det, der tidligere hed Skolebiblioteket, 
som har skiftet navn til Læringscentret, der starter indlæring med at konstatere at retorikken omkring 
læringsmålstyret undervisning, desværre har skabt en mislyd i retning af, at det er helt nyt for lærerne, at 
have mål for undervisningen, nogen har nemlig ønsket, at det bliver opfattet sådan, men en undervis-
ning uden mål, det er jo ikke undervisning og det, der er det skarpe for en, der underviser, der er lærer. 
Det nye er jo, at målene nu skal være synlige og tydelige for eleverne, her bliver John Hattie hevet frem, 
som den store fortaler, men kigger man på hans effektliste over, hvad det er for nogen elementer, der 
virker, så lige netop målstyret undervisning langt nede på listen, mens forskellige former som elevfeed-
back ligger oppe i den øverste ende af listen, så man kan undre sig, hvorfor ministeriet, deres lærings-
konsulenter og også KL så har taget det her element så kærligt til sig, at de udbreder budskabet i en 
sådan grad, som det ses og høres landet over. 
Det er hverken en del af forligsteksten af Folkeskoleloven eller en bekendtgørelse, og er altså heller ikke 
øverst på forskningens liste over, hvad der virker på elevernes udbytte af undervisningen, men det er til 
gengæld målbart. 
Med stigende centralstyringstendens og i manglende tillid til, at folkeskolens lærere kan fokusere på 
opgaven, det er i øvrigt noget, politikerne selv har gjort sit gennem Lov 409 og flere undervisningstimer 
til færre forberedelsesminutter, jamen så bliver kontrollen i den læringsstyrede undervisning interessant 
for dem. 
Som Mette Frederiksen, der er lærer og GD med studier i læringsmål sagde til Hovedstyrelsen på et af 
de møder, vi havde lige før sommerferien – jamen så får det - der kan måles – værdi, men det der har 
stor værdi, det kan ikke måles. 
Så taler hun om alle de brede kompetencer, som etik, kreativitet, kritisk tænkning, empati, demokrati 
osv., I kan hele listen. 
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Det er nemlig arbejde med formålsparagraffen, der risikerer at forsvinde, når der satses ensidigt på en 
læringsmålstyret undervisning, især i nogen af de former, som vi har set på f.eks. min uddannelse DK, 
hvor instrumentaliseringen af undervisningen – ikke mindst – arbejdsopgaven ved gennemførelse af 
undervisningen presser lærerne og gør risikoen for at miste fokus på dannelsesfeltet stort. 
Som Ane fortalte i går, så har man på Frederiksberg jo taget kampen op lokalt, ved at forsøge at forkla-
re forældre, politikere og forvaltning, hvilke konsekvenser den ensidige satsning har. 
Det er et rigtig godt initiativ at tage. 
Men der er naturligvis også skabt en usikkerhed hos mange lærere, når det nu ikke er en del af loven, 
skal vi så følge det? 
I første omgang så må svaret være – nej! 
Vi er også nødt til at lade det være efterfulgt af et – jo, kun hvis din kommune eller leder pålægger dig at 
gøre det, fordi den metodefrihed – som det populært kaldes – som findes i Folkeskolelovens § 18, hvor 
det hedder, at undervisnings- og arbejdsformer, metoder og undervisningsmidler og stofudvælgelse skal 
leve op til folkeskolens formål og varieres, så det svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, 
den ligger jo op til den professionelle lærers vurdering af de metoder og midler blandt mange, der tilgo-
deser den enkelte elev bedst, men det udfordres også af kommunens eller lederens instruktionsbeføjel-
ser til at pege på netop det redskab, som de mener, der skal anvendes på skolen. 
Det må man som lærer så naturligvis følge, men da er det så, vi siger; det må ikke ske uden sværdslag! 
Hvorfor skal man anvende et bestemt redskab, når andre kan være lige så gode eller faktisk bedre. 
For at tage den debat lokalt på skolen og ude i Kredsen, jamen så må Kredsstyrelser og tillidsrepræsen-
tanter klædes på med argumenter, der forhåbentlig kan bløde op på et ensidigt fokus omkring de her 
ting. 
Det er det, vi har taget fat på i Skole- og uddannelsespolitisk Udvalg, hvor vi har drøftet det i flere om-
gange og faktisk lige nu har nedsat en lille arbejdsgruppe, der – så hurtigt vi nu kan få det gjort – vil 
udarbejde et argumentationskatalog med pædagogiske og didaktiske argumenter, som netop kan brugs 
til denne her drøftelse. 
Vi er kun lige begyndt – som jeg siger – men kataloget kunne også tænkes at blive anvendt som støtte 
til medlemmerne ude på skolen i en debat om arbejde med mål, som altså kan udføres på mange måder, 
hvoraf læringsmålstyret undervisning blot er en. 
Når vi går ind i det, så er det også fordi, vi har skræmmeeksempler, altså fra England har man set, 
hvordan en ensidig fokusering på et fastlagt curriculum i løbet af ganske få år skabte nogle uengagerede 
lærere, og ikke så skolens udvikling, som lærens opgave. 
Det gav ikke de enkelte skoleelever gode kompetencer. 
Den engelske skole dumpede i kvalitet. 
Det resultat ønsker vi ikke for de danske elever og den danske skole. 
Langtidseffekten for både elever, lærere og hele uddannelsessystemet er på spil i denne her sag, så der-
for, så må vi gå ind i den her kamp, og det håber vi så, vi kan give et redskab til, at I kan bruge ude lo-
kalt. 
Så diskuterer vi det i øvrigt, hvor gang vi også er sammen med ministeriets folk og læringskonsulenter-
ne, udfordrer også hvorfor den der ensidige satsning på det er så enorm. 
Så arbejdet fortsætter, men vi smider også nogen ting ud til jer, som vi håber, I kan tage og bruge lokalt, 
hvornår det kommer, det kan jeg så ikke sige endnu, men vi arbejder i hvert fald på det. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det. Så bliver det Jamal Muhammed Bakhteyar! 
 
9.36 
Jamal Muhammed Bakhteyar: Det hedder så ”Bakhteyar” men det er et navn, som både min formand 
og min udvalgsformand har kæmpet med i 4 år. 
Kære kongres, kære ord styrelse, vi skal snart vælge en ny formand, næstformand og Hovedstyrelse. 



 150 

I den forbindelse vil jeg gerne henlede jeres opmærksomhed på et område, som – efter min mening – 
har manglet fokus fra DLf’s side i den nuværende kongresmøde, det kan jeg godt forstå med alle den 
tumult der har været. 
Det er et område, hvor af politiske årsager og kommunens økonomiske årsager finder det bekvemt at 
spare. 
Det drejer sig om undervisningen af tosprogede elever. 
Både politikere og kommuner vil hellere give skylden til eleverne og deres families religions- eller etni-
ske baggrund for de manglende uddannelsesresultater. 
I stedet for at overveje hvilke strategier er bedst til at løse problemerne? 
Københavns kommune er den største kommune og har den største andel af tosprogede elever. Ca. 1/3 
af Københavns folkeskoleelever er tosprogede eller flersprogede. 
Vi har mange skoler, hvor de tosprogede elever er over 80 %, nogen af de andre store kommuner, som 
Aarhus, Odense og Aalborg har også nogen skoler med mange tosprogede elever. 
Jeg ved godt, at det ikke fylder ret meget hos de fleste af de andre kommuner, men der hvor de er de 
her elever, de fylder mere, fordi eleverne og deres forældre stikker ud, som fremmede elementer i et 
homogent landskab. 
Der var en tid, hvor mange troede, at problemer med undervisningen af tosprogede ville forsvinde med 
tiden, og de ville være lige så interesserede i uddannelsessystemet, som danske elever. 
Man glemmer, at mange på uddannelse påvirker flere generationer. 
Med indsatser som kurser i dansk som andet sprog, sproggruppe undervisning, modersmålsundervis-
ning og støtteundervisning har vi opnået af mange af vores tosprogede unge har klaret sig flot – både 
på ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. 
Desværre er alle disse tiltag af politisk og økonomisk årsag blevet voldsomt beskåret. 
Dansk som andetsprog er droppet som linjefag på seminarier, det betyder, at mange af de nye lærere 
ikke er trænet til at arbejde med elever med anden herkomst end dansk. 
? år 2014 fra København viser, at halvdelen af skolens elever der fik mindst 02 ved afgangsprøven efter 
9. klasse, det var 90 % for hele landet, mens andelen i København var 83,7 %. 
Det er noget af en forskel. 
39.55 
 
Gennemsnit i bunden overfor alle elever i København var 6,2 %, mens for de tosprogede piger var 5,2 
% og for tosprogede drenge var 4,6 %, det er en forskel, der gør ondt og noget, vi ikke kan leve med. 
Undervisningsministeriets afskaffelse af tilskud til kommunal tilbud af modersmålsundervisning har ført 
til, at København er den sidste bastion, hvor der tilbydes gratis modersmålsundervisning for 0. til 5. 
klasse. 
På den anden side skærer Københavns kommune drastisk på de tosprogedes område i projekt 2015 og 
2016. 
I år blev 17 tosprogede lærere afskediget og i 2016 forventes København at skære ned med yderligere 
20 fuldtidsstillinger på to sprogs området. 
Noget lignende har mange af de andre kommuner måske også oplevet for nogle år siden, men tidligere 
socialdemokratisk regering havde modersmålsundervisning, som et punkt på deres valgprogram, men 
det blev gemt og glemt på ingen tid. 
Det eneste tidligere undervisningsminister foretog sig var, at sætte en undersøgelse i gang, hvis resulta-
ter forventes at komme i 2016. 
Jeg frygter, at den nuværende regering med Dansk Folkeparti, som bagskubber vil sikkert bruge resulta-
tet kynisk at argumentere imod bedre ressourcer til området. 
Tosprogskonsulent stillinger er også nedlagt hos de fleste kommuner, blandt andet i København. 
Faglig Forening for tosprogskonsulenter har nedlagt sig. 
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Jeg sidder i bestyrelsen af FMTL foreningen af modersmål- og tosprogede lærere, som havde på et 
tidspunkt 400 medlemmer, nu er vi nede på ca. 100 medlemmer, som typisk – de fleste er omkring Kø-
benhavn eller omegn. 
Mange af vores trofaste kolleger, lærere, ledere og andre fagfolk og med vigtigere, fores tosprogsforæl-
dre er begyndt at tvivle på værdien af det arbejde, vi laver med vores tosprogede elever. 
Jeg appellerer til formandskab og Hovedstyrelse at fokusere på tosprogsområdet, og sammen med Un-
dervisningsministeriet og KL at finde værktøjer, redskaber, løsninger og muligheder, så vi ikke taber 
flere tosprogede drenge eller piger, hverken til marginalisering, til radikalisering eller til arbejdsløshed. 
Der kan gøres noget på kredsniveau, men der er behov for at sætte i gang med forskning, evaluering og 
implementering af nye ideer og strategier nationalt niveau. 
Vores tosprogede elever og deres forældre har nogle kvalifikationer og ressourcer, som vi skal være 
bedre til at udvikle og udnytte for samfundets udvikling. 
Jeg ved godt, at vi har haft to urolige år bag os, hvor lærerfaget har gennemgået store forandringer. Med 
den nye perioder af formandskab og Hovedstyrelse vil jeg håbe og ønske, at der kommer mere fokus på 
det pædagogiske arbejde, at løfte det faglige niveau for alle elever i folkeskolen. 
Tak for ordet! 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det. Vi har det forslag, som Anders fremlagde for lidt siden klar til omde-
ling, og vi vender tilbage til behandling af det på et senere tidspunkt. 
Så bliver det Charlotte Holm, vær så god! 
 
9.44 
Charlotte Holm: Ja tak! 
Det er også i tråd med det Jamal har været oppe at tale om, tosprogsområde. 
Jeg vil sige, at Jamal og jeg står skulder ved skulder omkring det her område. 
Det er jo sådan, som Jamal også siger, at de seneste to år så er tosprogsområdet – både i Under-
visningsministeriet, men også på den kommunale skolescene – lige så stille blevet udvandet. 
Man taler ikke længere om tosprogede elever, det er bare elever. 
I den kommunale ressourcetildeling er der i hvert fald i Odense, der er der ikke længere tale om specifik 
tildeling til tosprogede elever, men derimod laver man sådan en fælles pulje, man kalder differentielle 
undervisning, så den der øremærkningen til de tosprogede elever, den forsvinder simpelthen. Det vil 
sige, at når politikerne beslutter budgetterne, så bliver det uigennemskueligt, hvilke konsekvenser det 
får og for hvem. 
Man kan jo sige – i virkeligheden så er det at være tosproget - det er en ressource. 
Det er bare ikke altid, at de tosprogede elever, vi har, at de kommer fra ressourcestærke hjem. 
På den måde så vil det også være en ekstra udfordring i folkeskolen. 
Der er heller ikke rigtig politisk slag i det – i hvert fald ikke i kommunalpolitik, det er der nok heller 
ikke på nationalt plan – selvom man kan sige, at på andre baner så er der i hvert fald rigtig meget poli-
tisk slag- og sprængstof i det her område. 
Der er ikke meget hjælp at hente for de skoler med mange tosprogede elever, i takt med at Under-
visningsministeriet har ændret fagkonsulenterne, til læringskonsulenter, ja så har kommunerne så også  
nedlagt eksempelvis tosprogskonsulenterne. 
Så har man måske ansat andre, der ikke har den faglige indsigt til at hjælpe de skoler, der står med de 
her udfordringer. 
Det er lidt, som med Dorte du tidligere sagde, at man udraderer de fagprofessionelle, fordi de skaber alt 
for meget støj på den økonomiske bundlinje. 
Jeg er papirløs, derfor skal jeg lige have rullet. 
En skoleleder med mange tosprogede elever fortæller mig, at der reelt set ingen hjælp er at hente nogen 
steder, vi er nærmest overladt til os selv, siger han, hvis vi – som skole – præsterer dårligere end, vi tid-
ligere har gjort. 
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Nå ja, hvad er så konsekvensen her, jamen det er, at man sådan set kan blive sat under administration, 
så fortsætter han – så skal vi forklare, hvad vi vil sætte i værk for at ændre udviklingen og det uanset, 
om området eksempelvis er ordentlig ressourcedækket, og det kan jeg så love jer for, at det er det i 
hvert fald ikke. 
Det kunne måske være forklaringen på de ringere resultater. 
Han fortsætter; vi kan få hjælp af Undervisningsministeriets læringskonsulenter, men de ved i virke-
ligheden ikke mere end, hvad vi selv ved. 
Jeg synes også, man kan stille sig det spørgsmål i forhold til mål opfyldelsen, at et af de tre nationale 
mål for folkeskolen, nemlig det, at folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til 
faglige resultater. 
Jamen da kan jeg da bare forudse, det her det bliver da et af de helt store selvmål og et af de rigtig dyre. 
Så jeg vil også gerne ligesom Jamal slå et slag for – selvom det har været en periode med rigtig meget 
tumult og sikkert også fortsætter – at vi også giver det her område stor opmærksomhed, fordi helt ær-
ligt så tror jeg faktisk, vi er de eneste, der kan gøre det. 
Tak for ordet! 
 
John Vagn Nielsen: Så er det Kristine Falgaard! 
 
9.48 
Kristine Falgaard: Ja tak! 
Jeg vil gerne tale lidt om målstyret undervisning, jeg er faktisk rigtig glad for, at der kommer fokus på 
det her, fordi nu arbejder jeg på Frederiksberg, vi har fået sådan et nyt system, der hedder; uddannel-
se.dk 
Vi blev præsenteret for det her i april måned på den skole, jeg er, det mødte rigtig rigtig stor modstand 
fra mine kolleger. 
Så jeg har faktisk valgt at tage et brev med, som mine kolleger og jeg skrev til ledelsen, på vegne af Fag-
lig Klub. 
Det vi skriver er; vi er bekymret for, om fokus på ren målstyret undervisning vil give et for ensidigt 
fokus på målbare resultater. 
Vi savner en pædagogisk diskussion omkring målstyret undervisning, og hvor vores fokus skal være nu 
og i det kommende skoleår. 
Vi mangler at få en beskrivelse af, hvad det her indebærer. 
Så vil jeg gerne snakke lidt ind i nogle af de problematikker, som egentlig ikke har noget med målstyret 
undervisning at gøre, men som er det, der i virkeligheden derude er, at vi bliver præsenteret for pro-
grammer, der faktisk ikke er færdigudviklede, programmer som skal være et arbejdsredskab, for vi ar-
bejder samtidig med at forældre havde adgang til det. 
Vi har ikke nogen tid til det her, det er en opgave oveni alle de andre øvrige ting, vi skal. 
Så nogen af de efterfølgende spørgsmål, vi stiller er, vil vi som skole kunne undervise elever i, hvad der 
kan måles og vejes? 
Hvad skal det bruges til her? 
Så vil jeg også gerne have et klart billede af, hvordan det her skal vægtes i forhold til vores øvrige opga-
ver. 
De her spørgsmål har vi stillet til vores ledere, det svar vi har fået, er faktisk, at vores ledere leder de her 
bekymringer. 
Det er det svar, vi har fået og ikke andet end, at i øvrigt så skal vi det her! 
Så tak for at sætte fokus på det, det er vigtigt! 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så er det Marianne Toftgaard! 
 
9.50 
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Marianne Toftgaard: Jeg er frygtelig meget i tvivl, fordi når vi snakker om målstyret undervisning, så 
bliver jeg i tvivl om, hvad det egentlig er, vi snakker om, fordi det jeg hører på Frederiksberg, det er 
fuldstændig langt ud i skoven. 
Men så hører jeg nogen andre snakke om målstyret undervisning, og så er det bare overhovedet ikke 
mage til. 
Jeg tænker ikke så meget på målstyret undervisning lige nu, men jeg tænker på vores omdømme som 
fagforening, fordi hvis vi skal ud og være med til at sætte en skolepolitisk dagsorden, så skal vi, som 
Anders så rigtigt siger ikke være neksigere. 
50.28 
Hvis vi kommer og siger; vi vil ikke være med til målstyret undervisning, fordi vi tænker på Frederiks-
berg og helt retfærdigt siger; gu vil vi ej lave sådan noget! Fordi selvfølgelig vil vi ikke det. 
Men hvad er det så folk hører? 
Jeg er frygtelig bange for målstyring, hvis det er målstyring, som skal give nogen resultater til en kom-
munalbestyrelse eller nogen, der skal bruge en masse testagtigt. 
Men jeg er jo ikke imod at sætte mål for eleverne, hvis målstyring er et mål for eleverne, så synes jeg det 
er godt. 
Jeg vil bare opfordre til, at vi tænker strategisk omdømmemæssigt, når vi går ud og siger noget, skal vi 
så være en nej – der bare siger nej til målstyret undervisning, fordi vi tænker på alle de grimme eksem-
pler? 
Eller skal vi være en forening, der tænker nuanceret og siger; jamen hvad skal målene være til for. 
I mit hoved giver det mening, at sætte mål for eleverne. 
Så hvis det er mål, som eleverne kender, fordi det giver mening i deres undervisning, ja hvis det er et 
mål for kommunalbestyrelsen. 
Nej, jeg har ikke nogen god løsning på det her, jeg synes bare, vi skal være opmærksomme på, at det 
kræver en utrolig nuanceret debat. 
Det værste der kan ske, det er, hvis nogen kommer ud og siger; ah, men nu vil de ikke engang sætte mål 
for eleverne, hvordan skal de stakkels små børn så lære noget? 
Selvfølgelig vil vi da det! 
Så det er en kommunikationsovervejelse, som jeg synes, vi skal tage meget alvorligt. 
Hvad er det, vi mener med målstyret undervisning, når vi siger ja til det eller, når vi siger nej til det? 
 
John Vagn Nielsen: Ja, vi får nogle kommentager til de seneste indlæg, vær så god Bjørn! 
 
9.52 
Bjørn: Ja, men lige allerførst til Marianne og Kristine op omkring læringsmålstyret undervisning. 
Jeg vil rigtig gerne bruge nogle af de erfaringer, som Frederiksberg har, så derfor har jeg også lige haft 
fat i Kristine for at gøre det i den arbejdsgruppe, vi har, vi får nogle lærere, der har arbejdet med det og 
kender til det og har prøvet det på egen krop. 
Det er jo det, vi i hvert fald kan uddrage nogle erfaringer af, som vi så kan få med det materiale, som vi 
sender ud senere. 
Der er ingen tvivl om Marianne, at det jo er vigtigt for os, at gå ud og sige; jamen vi skal arbejde med 
mål og vi må jo bare komme med den pædagogiske didaktiske forklaring og argumenter på, hvorfor er 
det, vi skal arbejde med mål, for elevernes skyld og ikke for økonomiens skyld? 
Det er jo det, det handler om i denne her sammenhæng. 
Det er vi selvfølgelig opmærksomme på, og det tager vi også med i vores arbejde videre. 
Men ellers vil jeg også sige stor tak til Jamal og Charlotte og at tage det omkring de tosprogedes situati-
on op i skolen. 
Vi er jo opmærksomme på det. 
Da læreruddannelsesloven blev ændret, så prøvede vi også at fastholde, at man stadigvæk kunne have 
tosproget undervisning på læreruddannelsen også, men sådan gik det jo bare ikke. 
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Vi ved, at Undervisningsministeriet stadigvæk har deres tosprogs taskforce, hvor der er nogen forsøg i 
gang, som skal evalueres, og den evaluering, den bliver vi jo – på en eller anden vis – inddraget i, der vil 
vi selvfølgelig tage alle de bekymringer, som I har med her, det vil vi tage med også i den snak for prøve 
at fastholde det, hvor meget vi kan få sat fokus på det, men der er ingen tvivl om, som Jamal også siger, 
at det bliver svært med den nye regering, at få dem til at forstå, at det her er et indsatsområde, som man 
ikke skal spare på. 
Vi vil i hvert fald tage jeres argumenter og forskellige indsatsmuligheder med på, hvad kan vi egentlig 
gøre på det her område? 
Hvad skal vi fastholde af gode ting? For netop at vi også får de tosprogede elever til at få en udvikling, 
ligesom alle elever i folkeskolen nemlig skal have, som Jamal også rigtigt sagde. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak, så bliver det Anders Bondo Christensen! 
 
9.55 
Anders Bondo Christensen: Jeg forsøgte i min mundtlige beretning at italesætte, det synes jeg, er et 
meget overordnet problem, vi har, i forhold til specielt folkeskolen, men også i forhold til nogen af de 
andre områder, hvor vores medlemmer arbejder på. 
Den problemstilling, at man sidder inde på Christiansborg og kan beslutte en række love, en række love, 
en række opgaver ud til den enkelte folkeskole, men det er nogen andre, som skal sikre, at ressourcerne 
til at løse den opgave er til stede ude på skolen. 
Vi har så mange eksempler på, at aben så i sidste ende ender ude hos skolelederne og hos lærerne og 
skolebestyrelsen, fordi der er ingen, der påtager sig ansvaret. 
Jeg prøvede at beskrive det i min beretning. 
Så synes jeg, vi fik et skrækindjagende eksempel på det umiddelbart efter, nemlig da Michael Ziegler gik 
op på talerstolen og skulle fortælle, at nu var det her omprioriteringsbidrag, det er jo helt klart, at det vil 
medføre besparelser ude på folkeskolen, men der er jo ikke ændret et eneste komma i de regler, som 
Folketinget har vedtaget, som skolerne skal leve op til. 
Kommunerne er blevet pålagt – jeg har fået at vide, jeg skulle ikke have sagt, at de gjorde det uden 
sværdslag, det vil jeg godt beklage, de har åbenbart kæmpet med næb og klør for at undgå det her om-
prioriteringsbidrag, men de er altså blevet pålagt et omprioriteringsbidrag. 
Hvad sker der nu, man sender en regning ud til skolerne fordi, hvor skal man ellers finde pengene? 
Endnu et eksempel på den himmelråbende problemstilling, det er, at de der har ansvaret for skolens 
indhold og opgaver fra skriver sig ansvar for økonomien, de der så har ansvaret for økonomien, de 
fraskriver sig ansvaret med henvisning til dem, der i øvrigt har ansvaret for indholdet. 
Det her er en helt grundlæggende problemstilling, vi bliver nødt til at have gjort noget ved. 
Når vi nu skal diskutere det videre her, så håber jeg meget, at det ikke bare bliver for eller imod selv-
ejende. 
Jeg har masser af problemer selvejende, det kan jeg godt sige, jeg ønsker heller ikke konkurrenceskoler-
ne imellem, jeg kan også godt se, hvordan får man lige lavet en hensigtsmæssig skolestruktur og mange 
af de der problemer, men vi bliver nødt til at prøve at finde ud af, hvad kan vi, som Danmarks Lærer-
forening gøre for at få sat denne her problemstilling på dagsordenen og sikre, at vi finder en måde at få 
løst det på. 
Jeg håber meget, at debatten ikke bliver for eller imod selveje, men debatten bliver, hvordan får vi gjort 
op med den problemstilling? 
Jeg tror ikke, vi forlader denne her kongres med svaret, for så har vi godt brugt tiden godt, skulle jeg 
hilse og sige. 
Men jeg håber, at vi kan forlade kongressen med et bedre afsæt til at få taget fat i denne her problem-
stilling og jeg tror, vi skal erkende – det er selvfølgelig ikke noget, vi kan løse selv, vi skal have nogle 
dygtige folk, der har forstand på offentlig administration osv. med ind og hjælpe os, vi skal have nogle 
politikere inddraget, som er parate til at erkende denne her problemstilling 
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Men hvis vi ikke har taget hul på den, så mener jeg simpelthen, at vi står meget meget dårligt i forhold 
til det, som vi alle sammen nok er enige om, at den allerstørste udfordring, vi står med, nemlig at der er 
alt for mange opgaver i forhold til den tid, der er til rådighed, der er simpelthen ikke de nødvendige 
ressourcer til, at løfte skolen og de andre steder, hvor vores medlemmer arbejder op på et niveau som 
politikerne konsekvens stiller forventninger om. 
Så det her er altså en appel til at der bare kommer nogle indlæg for eller imod selveje, men at der kom-
mer nogle indlæg, der siger, hvordan kan vi også forestille os, at man kan gribe sådan en proces an. 
Er der nogen af jer, der har en borgmester, som I kunne forestille jer kunne gå aktivt ind i forhold til at 
tage sådan en diskussion? 
Vi skal prøve og tænke kreativt, vi skal prøve at bruge organisationens kollektive intelligens, som jeg 
nogen gange har sagt, det håber jeg, rigtig mange vil tænke med i. 
En anden af del af det er selvfølgelig, at vi har de der meget forskellige billeder af, hvordan er situatio-
nen? 
Vi oplevede det også, da Ellen Trane Nørby gik på talerstolen efter min beretning, hvor det er helt ty-
deligt, at Ellen ikke har været minister så længe, at Ellen Trane har en anden oplevelse af virkeligheden. 
Vi bliver nødt til at prøve at få skabt det fælles retviste billede. 
Der synes jeg, der var nogen i går, der var inde på, at det første vi kan gøre, det er da i hvert fald at sik-
re, at vi internt har et retvisende billede. 
Der synes jeg, at samarbejdet mellem lederne og tillidsrepræsentanterne er helt oplagt, at sikre at vi får 
det etableret. 
Vi er nået til opfølgningsdelen på Bilag 4, som kan være et af de håndtag, der til at få sat et fælles retvi-
sende billede. 
Men er der andre måder, vi kan sikre, at vi i virkeligheden også lidt som vi nu hørte fra Frederiksberg, 
kan tage et fælles initiativ til at få nogen af de problemstilliner, vi står med rejst det rigtige sted, nemlig i 
forhold til de politikere, der i sidste ende står med ansvaret. 
Det synes jeg er en kæmpe udfordring, vi står med. 
Jeg tror også, jeg i går kvitterede for Ane fra Frederiksbergs udtalelse om, at vi har mere end nogensin-
de brug for, at lærere og ledere prøver at stå sammen om, at sikre at de vilkår vi i fællesskab har på at 
løse den vigtige opgave, vi har, at de er til stede. 
Så et ønske om at vi bruger debatten her på kongressen til at prøve – i fællesskab – at drøfte, hvad gør 
vi ved denne her problemstilling? 
Ikke så meget lige for eller imod. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak, så er det Thomas! 
 
10.01 
Thomas: Ja tak for det. 
I forlængelse af det som formanden siger, så vil jeg prøve at komme med et konkret eksempel på denne 
her problemstilling, hvordan den kan illustreres. 
Lige efter sommerferien mødte jeg en lærer, som ville skifte fra Danmarks Lærerforening til Frie Sko-
lers Lærerforening af den naturlige årsag, at han havde skiftet job fra en folkeskole til en privatskole. 
Jeg tog mig så den frihed at spørge lidt ind til, hvorfor han havde skiftet, svaret kom prompte; jeg skulle 
have 30 ugentlige lektioner på den folkeskole, jeg var ansat på, så blev jeg tilbudt et job på en privatsko-
le, hvor undervisningsmængden i stedet for var 23 lektioner om ugen. 
Der var i øvrigt ikke nævneværdig forskel på de to ansættelsesforhold. 
Eksemplet bliver sådan set bare mere grotesk, synes jeg, når de to skoler kun er placeret 2,7 km fra hin-
anden og dermed jo henvender sig til de samme forældre og elever. 
Nu kender jeg en del til de økonomiske vilkår i den pågældende kommune, kommunalpolitikerne har 
årevis nedprioriteret skoleområdet, hertil kommer at kommunen samtidig har såkaldte dårlige ramme-
betingelser. 
Hvad betyder det i en fattig kommune? 
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Den pågældende lærer kunne samtidig fortælle, at ledelsen på privatskolen også har undervisning, og at 
det angiveligt var muligt, fordi ledelsen ikke hele tiden skulle til møder på forvaltningen. 
Det rejser også spørgsmålet om de ressourcer - vi trods alt har - anvendes på den rigtige måde. 
For mig at se er det sådan nogle historier og eksempler, der naturligt afføder spørgsmålet, om kommu-
nerne fortsat skal have lov til, at nedprioritere folkeskolerne og om vi som samfund kan leve med de 
kæmpe forskelle, der tilsyneladende er for at holde skole. 
Vi bliver nødt til at finde en løsning på det kæmpe problem, at ingen tager det politiske ansvar for, at 
skolerne har de nødvendige ressourcer, og de slipper oven i købet godt fra det. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så er det Flemming Ernst! 
 
10.04 
Flemming Ernst: Ja, nu hørte jeg god Anders’ indledning på det her, og jeg synes jo, den er noget an-
derledes, end det der var beskrevet i oplægget til det her punkt. 
Men jeg vil da give dig ret Anders, jeg skal have en ny fjernvarmeveksler derhjemme om ikke ret længe, 
det er mig, der bestiller den, det er mig, der betaler den, og det er mig, der også skal vurdere, om jeg 
egentlig er glad for produktet. 
Sådan er det jo i folkeskolen, kan man jo sige. Ja, der er Folketinget, der bestiller varen, de betaler lidt af 
det, men det er kommunalbestyrelserne, der i sidste ende gør det, og det er eleverne og forældrene, der 
er modtagere af det produkt, der kommer ud af det. 
Det er jo den treklang der, som måske ikke rigtigt  hænger sammen. 
Vi er helt enige om, at vi skal forbedre folkeskolens økonomi, det sagde jeg også i mit første indlæg her 
på kongressen, men om så folkeskolen, som selvejende institution er løsningen på det problem, det tror 
jeg ikke på. 
Jeg tror på, at det kan være afslutningen for skolen som en fælles folkeskole og dermed mod hele sam-
menhængskraften i samfundet. 
Man kan jo stille sig det spørgsmål, ville de milliardbesparelser på folkeskoleområdet, der har været de 
sidste 6 år være undgået, hvis folkeskolen havde været selvejende. 
Det er jo fuldstændig umuligt at svare på. 
Jeg kunne da ønske, at det havde været sådan, men vi kan jo under ingen omstændigheder gøre skolen 
selvejende med tilbagevirkende kraft. 
Så jeg kan så sige, hvis forslaget er ment, som en provokation så kan jeg sådan set godt forstå det. 
Lad os provokere KL til det, fordi kommunerne er vigtige for dem, men der er jo bare den risiko, at når 
man kommer med et forslag, så risikerer man jo, at der er nogen, der griber det. 
Det er jeg altså sådan helt sikker på, at jeg synes er en god ide. 
Jeg frygter, at hvis skolen bliver selvejende, jamen så sætter vi simpelthen den fælles folkeskole på spil. 
Skolen vil blive underlagt mere eller mindre tilfældige bestyrelser, så kan man – med hensyn til økono-
mien – sige, vil det ikke blive bedre, hvem vil bevilge pengene, hvis vi kommer på finansloven, er det så 
godt i den nuværende situation? 
Jeg synes lige, jeg har hørt uddannelsesministeren sige, at de kornfede institutioner, der findes rundt om 
nu skal spare 2 % om året. 
Risikerer vi så ikke, som selvejende pludselig at komme ind i en ny runde af store besparelser? 
Men for mig at se, så er det skolen, som selvejende institution indebære en enorm risiko for yderligere 
opdeling af skolen i a, b, c og d skoler – både hvad angår arbejdsforhold, elevpotentiale og holdninger. 
Den risiko er jeg ikke villig til at løbe, men det betyder jo ikke, at vi ikke skal gøre alt, hvad vi kan for at 
skaffe økonomi til vores nuværende folkeskole, så vi kan leve op til de krav, som vi stiller til os. 
Tak! 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det. Helen Sørensen! 
 
10.07 
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Helen Sørensen: Hvis kommunerne ikke kan eller vil påtage sig ansvaret så skolen kan lykkes med op-
gaven, må vi som sagt overveje, om de forsat skal have opgaven. 
Det kan jeg sagtens følge. 
Nu er det jo sådan, at kommunerne har haft ansvaret for folkeskolen siden 1992, det er jo i virkelighe-
den ikke ret mange år, forstået på den måde at det var dengang lærernes situation ændrede sig til, at nu 
var det med kommunen, man skulle forhandle løn- og arbejdsvilkår. 
Forud for den der beslutning om kommunalisering i 1992, var der faktisk gået rigtig mange tiltag fra 
Kl’s side på, at overtage ansvaret for folkeskolen. 
Det kunne man jo godt spørge sig selv om, hvordan mon det kunne være, det var der, og det er der 
prestige i, der er selvfølgelig også penge i det. Man får jo nogle bloktilskud blandt andet, når man også 
varetager denne her del. 
Kommunerne kan godt lide at betegne sig selv som skole ejere. 
Det der nu har været interessant, synes jeg, det er jo, at der er vel kun en forsamling, som har evalueret 
kommunaliseringen fra 1992 rigtig grundigt, og det er denne her kongres. 
Der har egentlig nok ikke rigtigt nogensinde været noget, hvor man kunne sige; hvordan er det egentlig 
gået? Altså er det gået opad, er der sket alt det, vi gerne ville, da vi overtog ansvaret for folkeskolen 
eller, er der sket noget andet noget! 
Nu ved jeg godt, det er ikke fuldstændig isoleret, det er ikke en ø, vi er en del af en samfundssituation, 
vi er en del af mangel på penge, og jeg ved ikke hvad, pengene bruges til noget helt andet i øjeblikket 
end til f.eks. folkeskolen. 
Men for at spørge, så synes jeg – fortjener kommunerne egentlig at have ansvaret for folkeskolen? 
Folkeskolen, som er for alle børn. Det er der, hvor man møder alle børn, det er der, hvor man møder 
alle mennesker, det er i hvert fald det, der er vores vision, og det er det, der er voldsomt under pres, 
fordi tilsyneladende er der mange, som i stedet for tænker; det er andre steder, vi vil hen og møde nogle 
andre mennesker! 
Det, der karakteriserer os, er egentlig en tanke om, at det er her, vi møder alle mennesker, det er der 
sammenhængskraften i samfundet - indtil dato - har været skabt. 
Folkeskolen er ikke en pølsefabrik, sådan lidt populært sagt. Det er også derfor, skolen ikke skal ledes 
som om, den var en industrivirksomhed. 
Der synes jeg, vi har en fin fortrop i skolelederne, det er indtil videre folk, som er forankret i lærerfag-
ligheden, og det håber jeg inderligt, de bliver ved med. 
Det er der jo også indimellem noget pres i forhold til. 
Jeg kan godt lide, at vi har nogle ledere i folkeskolen, der er mennesker, som selv har haft skoene på. 
Anders, du siger videre; vi må sikre, at de politikere der gennem lovgivningen definerer skolens opgave 
også tager ansvar for, at skolen har de nødvendige ressourcer til at løse opgaven. 
Vi kan da heller ikke være mere enige. 
Det er også derfor, jeg tænker; jamen er der så ikke også noget for os at komme efter, som Danmarks 
Lærerforening som organisation skal til at snakke nu med Ellen Trane, som har rakt hånden ud og sagt; 
lad os drøfte nogen ting! Hun tænker da givetvis på indholdssiden, men indholdssiden og økonomien 
skal jo ikke skilles ad, fordi det jo er den økonomiske styring, den måde man vælger, at udmønte midler 
til folkeskolen, det er jo deri, man skal kigge efter jamen går det til substansen i folkeskolen. 
 
Altså det, at opgaven at børn og unge skal dannes og uddannes til hele mennesker. 
Derfor synes jeg, at Danmarks Lærerforening kunne arbejde meget mere ihærdigt for måske, at man 
kigger lidt på, om normeringsstyring ikke skal tilbage på banen. 
Sådan lidt firkantet kort fortalt, der vil sikkert være nogen, der rent teknisk vil sige; jamen alle de pro-
blemer, der så opstår! 
Men det at der er et vist antal elever, der udløser en lærerstilling 
 
Det ville i hvert fald kunne betyde en helt andet fokus på undervisningens kvalitet. 
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Jeg er sikker på, at hvis Ziegler han var i lærerforeningen nu, så ville han sige: Uhu, så skal vi til at slå op 
i en hel masse stive manualer! 
Jamen altså det er sjovt, det kommer fra den kant, fordi der jo er netop fra ham og KL og ude i kom-
munerne mange stive manualer, set med vores briller, vi har fået det illustreret omkring diverse koncep-
ter, som i den grad er noget, der bliver trukket ned over hovedet på en lærerfaglighed, som i grunden 
godt selv kan, hvis den får lov. 
Jeg synes, et fokus på normeringsstyring kunne være vores overvejelse. 
Jeg har lagt mærke til, at BUPL har været rigtig rigtig dygtig til, at få det fokus sat ganske godt på dags-
ordenen inden valget her, hvor man jo netop sagde; jamen vi har nogle dårlige normeringer i daginstitu-
tionerne?  Jeg er fuldstændig klar over, at der vokser træerne da heller ikke ind i himlen af den årsag, 
men der er kommet et fokus også sådan, at politikerne besluttede sig for at øremærke nogle midler, i 
anden omgang blev midlerne nemlig øremærket. 
Nu er jeg altså ikke naiv, end politiet tillader. 
Jeg tror ikke, at vi får flere ressourcer, fordi vi begynder at påvirke politiske på en anden styring af øko-
nomien, men jeg vil jo synes, at skole Arne så i hvert er nødt til at erkende, at der er noget, man først 
og fremmest skal bruge skolepengene til, om jeg så må sige. 
Lokalt i kommunerne lever vi jo med lønsomstyring – uden at genere nogen, så synes jeg faktisk, det er 
noget fanden har skabt, det er det jo, fordi hver gang et byråd skærer ned, det er jo enormt moderne, 
dels kan man skære ned konkret på noget, men jeg vil godt sige, vi skal have nogle rammebesparelser  
1 %, 2 %, 3 % det akkumuleres over år. 
Jamen prisudviklingen i øvrigt er ligeglad med det, så det bliver altid på lærer- og personaleressourcer, 
der bliver sparet, det er der, det ender. 
Så er det beretningen også siger, at en løsning kunne være en tilpasset gymnasiemodel, så det er politi-
kerne på Christiansborg, der overtager ansvaret på økonomien. 
 
John Vagn Nielsen: Du skal slutte af nu her! 
 
Det gør jeg også. 
Gymnasiet er jo en ungdomsuddannelse, derfor synes jeg ikke, det er verdens bedste model, og jeg tror 
faktisk, at det jeg kalder Landstinget KL vil have en ret heavy indflydelse på, hvis selveje blev det, der 
var et svar, så tror jeg, de ville sige; jamen det skal da selvfølgelig være forankret i kommunen, og det 
synes jeg giver en større ansvarsforflygtigelse. 
Min opfordring til jer er simpelthen at sige; det er ikke selveje det skal ikke vokse i vores have, det kan 
være, det kommer fra andre situationer eller andre mennesker, jeg synes, jeg har set Venstre sige, det er 
deres kongstanke at blive selvejer af folkeskolen. 
Gå ind i stedet for og påvirk i forhold til den måde, man sender midler ud til folkeskolen. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak. Den sidste inden pausen bliver Tine Agenskov! 
 
10.15 
Tine Agenskov: Tak! 
Nu siger Helen lige da hun går ned, at det er Venstres kongstanke, at folkeskolen skal være selvejende. 
Lars Løkke sagde i sidste til gymnasieeleverne i Viborg – I kan godt gå lidt længere på literen, der skal 
nemlig spares 2 % på det statslige område. 
Han siger også, at folkeskolen som selvejende institution det er en rigtig interessant tanke. 
For at starte med det sidste først, så får jeg lidt tips, når statsministeren udtrykker sig om, at folkeskolen 
som selvejende institution, det er en interessant tanke, for jeg tror desværre, det betyder, at han tager 
ansvar for økonomien, han tager ansvar for, at det der skal ske derude, at det lykkes. 
Det viser den første sætning jo så også, at de der på gymnasiet godt kan gå lidt længere på literen. Jeg 
tror ikke, han har taget stilling til, hvordan de skal gå lidt længere på literen. 
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Næh, jeg tror i stedet for, at han har tænkt på Finansministeriets regnemaskine Adam, den kan hurtigt 
og præcist regne ud, hvad man kan drive folkeskole for pr. elev. 
Jeg tror da også, det er en lidt speciel regnemaskine, for jeg tror nærmest, det er for at ramme det lavest 
mulige facit. 
I gennemsnit i Danmark bruger vi ca. 69.000 pr. elev i folkeskolen. 
I Morsø kommune hvor jeg kommer fra, der bruger vi 74.000, i nabokommunen Skive der bruger de 
62.000, jeg ret sikker på, vi rammer nabokommunen Skive 62.000. 
Hvis jeg kom hjem til mine kolleger i morgen og sagde; nu skal der være 12.000 mindre pr. elev her på 
Mors! 
Så ville det gøre rigtig ondt, og de knokler i forvejen en vis legemsdel ud af bukserne. 
Så jeg tror ikke, at det er vejen. 
Hvis det er implementeringsstyrelsen i København, der skal stå for udfoldelsen, så er jeg ret sikker på, 
at jeg som FTR på Mors ikke får et ord om, hvordan de her penge skal bruges.  
Det har vi trods alt mulighed for at påvirke nu, fordi de kommunalpolitikere, som trods alt skal tage 
ansvaret for folkeskolen også vil være med til at udnytte budgetterne, de skal trods alt også spilles af det 
samme menneske, som de her besparelser regner ned over, de ved også, det er samme mennesker ude i 
lokalsamfundet, hvorimod en embedsmand i København, han er så tilpas langt væk, så bare kassen den 
stemmer til sidst, så er det i orden. 
Jeg har et eksempel på, hvordan jeg tror en selvejende institution på Mors vil se ud, hvis man sad som 
embedsmand i København. 
På nogle dage hvor det ikke blæser så meget fra vest, for så er der alt for mange af vores unge, der 
smutter en tur til øst, så er vi ca. 21.000 oppe på Mors. 
Hvis man sad i København, så ville man sige; 21.000 det er nok sådan ca. befolkningsmæssigt, de kunne 
godt nøjes med en skole på denne her ø! 
Det kunne vi måske også, det dækker måske også behovet frem de næste åringer, men problemet er 
bare, han glemmer at hos os, der kører busserne ikke hvert 10 minut. 
Allerede nu har vi elever, der har fri klokken 15, de kan være kl. 16.20. De bor 20 kilometer væk, sådan 
er busafgangen allerede indrettet på nuværende tidspunkt. 
Nej, jeg tror stadig på, at folkeskolen skal skabes ude blandt folket og ikke af moderniseringsstyrelsen 
og effektiviseringsstyrelsen i København. 
Folkeskolen, som selvejende institution, jeg ved godt, Anders har sagt, jeg skulle ikke sige det, men jeg 
er bange for det, at konkurrencestatens også vil flytte ind hos os. 
Poul Erik, som er konsulent i Viborg fortalte lige her, da vi havde kongres, da vi havde kongresforbere-
dende møde i mandags, så siger han: Han havde siddet i en bestyrelse i gymnasierne, der skulle man 
blandt andet diskutere parametrene for rektors løn. 
Der var et ufravigeligt parameter, som skulle indgå, det var slet ikke til diskussion, det var blandt andet, 
hvor mange timer underviser de her lærere? 
Jeg tænker, hvis det skal være et parameter, vi skal ud med til vores ledere, så kunne det også være, hvor 
mange børn har vi inkluderet i klasserne, hvor godt kommer den enkelte lærer ud til lærerværelset og 
bliver spurgt til undervisningen. 
Skrækscenariet kunne også være, at vi kommer til at lide af kraftig lærermangel, som de gør i Slagelse. 
Vi ser jo, de har lukket det lokale seminarium i Skive og Nr. Nissum. Den trussel har vi konstant hæn-
gende over os oppe hos os. 
Så kunne det ende, som lægemanglen i Nordjylland, p.t. så bliver lægevagten i Nordjylland gjort ved, at 
det er private aktører, der er inde og drive den her lægeklinik. 
Når nu ombudsmanden beder undervisningsministeriet om, at få gjort ulovlig praksis lovlig. 
Altså at uuddannede rent faktisk kan undervise i folkeskolen, så er der vel heller ikke langt til at private 
kan drive folkeskole, når vi ikke har lærere nok. 
Nu er det jo sådan, at læring ikke sådan lige er målbart, ikke alt her i livet er målbart, så uuddannede de 
kan godt stykke tid varetage den her undervisning, mens det måske er et lidt andet krav, når det er fol-
kesundhed. 
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Jeg ved ikke, om nogen af os kunne forestille sig, at vi skulle komme ind til lægen og sige; nej, han er 
godt nok syg, men vi har sendt en vikar ind, han er 20 år, han kommer fra gymnasiet, han kunne måske 
godt lige sørge for, at se hvad du fejler! 
Jeg tror ikke på, nogen af os kunne forestille os det spil på sundhedsområdet. 
Nej, jeg ser ikke folkeskolens fremtid ligge i den der selvejende, men hvordan får vi politikerne til at 
tage ansvar, for det er egentligt det her, at spørgsmålet som selvejende institution udspringer af. 
Jeg ved det ikke, men måske skulle man se sig om efter andre alliancepartnere, som ikke umiddelbart 
synes oplagt. 
Her tænkte jeg på en alliancepartner, som politikerne lytter lidt mere til end, de p.t. gør til DLF. 
Måske skal ikke bare lave lokumssamtaler med det danske erhvervsliv, som i går med Mærsk, men må-
ske skal DLF først have nogle drøftelser om, hvilke danske erhvervsliv – ikke om hvilken type arbejds-
kraft, de ønsker, men hvilken type mennesker, det er, vi ønsker at uddanne sammen med, 
for at et land, som Danmark kan udvikle sig. 
Det kan være en vej at få hul på diskussionen om det uddannelsessystem, vi har i dag er løsningen. 
Et eksempel er en kagefabrik her for en 14 dage siden, der var i tv avisen, han fortæller, han har flyttet 
sin produktion hjem fra Polen, så står journalisten undrende og siger til ham; hvor i alverden har du 
flyttet din produktion hjem fra Polen, det er da meget billigere at producere i Polen? 
Ja, siger han så, men kvaliteten var ikke i orden! 
Jamen er den bedre i Danmark? 
Ja i Danmark er den bedre, for der bidrager alle til, at vi får et bedre produkt! Alle fra fejedreng til di-
rektør har mod og lyst til at komme og sige, at hvis vi gør det og det, så bliver det bedre! 
Groft sagt kan man vel sige, at han egentlig her siger; hvis man er vokset op i en kultur, hvor alle er lige 
meget værd og tør sige sin mening og bliver som et helt menneske både som arbejde og privat. Så får vi 
også et ordentligt arbejdsmarked. 
Vi er nødt til at sige det, det er også en uddannelse til arbejdsmarkedet, men det er også en uddannelse 
for det hele menneske. 
Hvis vi kan få andre end DLF til at sige, at uddannelsen i folkeskolen drejer sig om mere end, bare det 
vi kan måle, så kan det være, vi får politikerne til at lytte og til at tage ansvar for folkeskolen. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak for det. Jeg kan fortælle jer, udover de fire, der står på lærredet, så har jeg fire 
til på nuværende tidspunkt. 
Charlotte Holst Høybye, Lars Sørensen, Jørgen Hansen og Dorte Ryom Fisker. 
Vi holder pause, vi starter igen kl. 10.45! 
 
Torsdag den 10. september 2015 – fra kl. 10.45 - 12.00 
 
John Vagn Nielsen: Efter Kristine Falgaard, bliver så den første på talerstolen. I kan godt begynde at 
komme heropad! 
Ja tak, så genoptager vi kongressen – Kristine Faldengård vær så god! 
 
10.46 
Kristine Falgaard: Jeg vil tale lidt om skolen, som selvejende institution og jeg kan ikke lade være med 
at tænke på, at debatten er kommet sådan lidt – kluntet til start eller, hvad man kan sige. 
Jeg bliver i hvert fald lidt forundret over, at en af de eneste nyheder her på kongressen, der har været i 
pressen, det er faktisk omkring det her punkt. 
Jeg kunne egentlig godt have tænkt mig, at man havde vendt det om, og vi havde haft en god og grun-
dig debat her, når vi skulle ud og forholde os til det, så det er en opfordring om, at lige holde lidt tilbage 
på de der udmeldinger, det får mig til at stille det spørgsmål, om Hovedstyrelsen tænker, at det her, det 
skal bruges som et strategisk kortspil eller, der har været en kommunikationsmand, der har sagt; det her 
det er skide smart, at gå ud og sige noget om. 
Det er egentlig bare et spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på. 
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Så vil jeg sige, at på Frederiksberg der har vi efter denne her udmelding i pressen om selvejende skoler, 
så har vi haft henvendelser fra kommunalpolitiker fra højre og venstre, og de spørger – nogen med 
skepsis og nogen med tilfredshed – hvad mener Frederiksberg Lærerforening om det her? 
I forlængelse af det så vil jeg sige, derfor undrer det os meget, at formanden går i pressen med udtalel-
ser, som vi – synes jeg er så grundlæggende langt fra hele vores skolesyn, så igen det vil jeg gerne have 
drøftet inden. 
Som afslutning så vil jeg sige; Flemming, jeg støtter fuldt ud dine synspunkter her på talerstolen, jeg 
mener ikke, at det her er …. 
 
John Vagn Nielsen: Vi får lige en kommentar fra formanden! 
 
10.48 
Anders Bondo Christensen: Jeg ved ikke, hvad det for udtalelser fra mig, du henviser til. 
Jeg har i hvert fald ikke på noget tidspunkt sagt, at vi på denne her kongres vil bestemme, om vi går ind 
for selvejende skoler. 
Jeg har beskrevet den problemstilling, jeg synes, jeg har været fuldstændig loyal overfor det, som jeg 
også har sagt i min beretning. 
Min beretning tilgængelig også for offentligheden. 
Jeg har – i mit første indlæg her – sagt, at jeg sagtens kan se mange problemer ved skolen, som selv-
ejende institution, men det ændrer ikke ved, at vi har en helt grundlæggende problemstilling, som I er 
ramt af på Frederiksberg, og som vi er ramt af overalt, jeg skal nok prøve at kommentere på nogen af 
de andre indlæg. 
Vi har ikke lavet en vigtig strategi på, at det her det skulle stjæle dagsordenen, men der er selvfølgelig 
nogle journalister, der siger; her er der en vinkel til at lave en historie! Men hvis jeg er blevet citeret for, 
at Danmarks Lærerforening eller for den slags skyld selv siger; vi skal have selvejende skoler! 
Så er jeg i hvert fald blevet fejlciteret, det kan jeg godt understrege. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak. Så er det Thomas Raa Olsen! 
 
10.49 
Thomas Raa Olsen: Vi skal under det sidste punkt i det, vi har i dag – tale om at være en fagforening, 
en samlet fagforening for lærere i grundskolen med alle de medlemsgrupper, der i dag er tilknyttet de 
frivillige eller i hvert fald en del af dem Klaus. 
Man kan roligt sige, at en DLF modelskole, det er i hvert fald en start på et samarbejde med FSL, for 
lærerne må nødvendigvis skulle organiseres her. 
Begrebet modelskole, jeg synes altså Nordkorea stikker næsen frem igen. 
Det at monopolisere sandheden, det at ville fortælle det rigtige, det vil altid fejle. 
Det rigtige ved situationen, ja, men det universelt rigtige – nej aldrig! 
Vi ved – om nogen – at mennesker er forskellige og at man, for at give dem ens muligheder, må be-
handle forskelligt. 
Vi skal ikke begå den samme fejl, som modparten, drop den der endeløse række af modeller, der tager 
højde for alt og som bagefter kan bruge til det hele. 
Modellen findes ikke. 
Vi ser i de her dage et fantastisk syn i Danmark, jeg synes, det er skønt at se frivillige samle tøj ind og 
ikke mindst transportere medmennesker til Sverige. 
Hvorfor vil de egentlig til Sverige? Det er jo et fantastisk land det her. 
Det er beskæmmende så lidt, af vores nye tids historie, der står på lystavlen på Christiansborg, men 
sådan er det jo. 
Jeg synes, det er et fantastisk Danmark. 
Det der sker i de her år, hvor der opvejes en hel del friskoler, det er da fantastisk. 
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Det er skoler, der ikke som tidligere starter på en Grundtvig-koldsk grundlag eller noget andet i den 
retning. De fleste er skoler, der startes af folket, fordi de folkevalgte ikke ville give folket de skoler, som 
folket ønsker. 
Det er da en god begyndelse på det, vi gerne vil, nemlig en folkeskole. 
Jeg har det stadig problematisk med foreningens strategi om at gå på to ben. 
På den anden side så vil jeg godt indrømme, at to ben har visse fordele. 
 
Vi har ofte talt om at søge indflydelsen der, hvor mulighederne er størst. 
Jeg er sikker på, at vi også denne gang tager fejl, hvis vi tror, at det er på regeringsgangene. 
For fire år siden var der nærmest ingen grænser for vores tiltro til, hvad den radikalt ledede socialdemo-
kratiske regering kunne gøre for folkeskolen med hjælp fra SF, tog vi fejl? Det tror jeg nok! 
Det nuværende regeringsparti bakker – ligesom alle de øvrige partier, bortset fra Enhedslisten – op om 
moderniserings forstyrrelsens aftaleovergreb om folkeskolereformen. 
Hvad tror I - for alvor - har ændret sig ved den nye regering, der i endnu højere grad erkender sig til 
konkurrencestatens velsignelser? 
Det vil også være os, der i de kommende år skal finansiere folkeskolen. 
Der findes næppe et parti med organisation eller et firma, der ikke vil kæmpe for skolens fremtid. 
Det er sådan set bedre eller godt, men skal vi melde os i det kor, som fagforening. 
Jeg er ikke sikker på, vi skal gøre det selv og slet ikke direkte. 
Vi skal ikke lave selvstændige forslag til en bedre skole, det har ingen gang på jord, men hvis vi kan 
samarbejde med andre om det, hvis vi kan søge indflydelse og gå udenom de folkevalgte og har et sam-
arbejde med folket selv, så har vi måske en vej frem. 
Vi ved, det er svært for formanden, at møde ministeren, men vi er altså 60.000 lærere, der så godt som 
dagligt har kontakt til den del af folket, der har børn i folkeskolen. 
Jeg ved det lyder, som en koalition det er ikke på nogen måde meget fremme, men det er faktisk alvor-
ligt ment. 
Hvad med om vi udnyttede det drive vi i dag ser blandt rigtig mange forældre, hvad med om Danmarks 
Lærerforening i stedet for at fortælle, hvad der er rigtigt eller forkert på hele linjen, i stedet samarbejde-
de med forældrene om den gode skole. 
Altså sådan rigtigt samarbejdede med dem. 
Hvad med en opstartspakke til nedskæringstrætte forældre? 
Juridisk pres – faktisk bistand til at starte en ny skole. 
Forældrenes opbakning til skolen er måske den vigtigste nøgle til, at vi kan lykkes med vores arbejde, 
lad os starte en modelskole der, hvor det er aller vigtigst, nemlig ved forældrene. 
Der må på den måde kunne komme rigtig mange modelskoler, og de vil have mange lighedstræk, for 
det er der, vi skal bidrage med vores ekspertise og vores faglighed. 
De vil også være dejlige og herlige forskellige. 
Best practice hører hjemme i en manual til en maskine ikke i omgang med mennesker i en skole, her vil 
det altid være afhængig af situationen og ikke mindst de både store og små mennesker, der står i situati-
onen. 
Alene af den grund er ønsket om at afprøve en anden skole, der er vi nødt til at støtte op om det for-
slag om skolen, som selvejende institution. 
Hvis vi er vakse ved havelågen og samarbejder med de rigtige, så kan vi lave rigtig mange gode skoler. 
Vi er nødt til at se ud i fremtiden, Ziegler og Hjort har lovet højvande, og de har med garanti ikke red-
ningsveste til alle. 
Det er jeres ide her, skal vi ikke sammen med forældrene lave et projekt Anders Art, en folkeskole hvor 
vi hæver os over de fedtede trædesten og i stedet søger at flyde ovenpå med det bedste, vi hver især - 
lærere og forældre - kan bringe med. 
Der findes som sagt ingen, der ikke vil kæmpe for skolens fremtid, 
Så kan vi jo gøre det, vi er bedst til, nemlig kæmpe for lærernes fremtid. 



 163 

Lad os tale god skole med alt, hvad det nu betyder for os og vores liv sammen med andre og lad os så – 
som forening – bekende kulør, når vi kæmper for nøgle løn- og arbejdsforhold, der også er afgørende 
parametre i det gode liv. 
Jeg vil godt indrømme, det er vildt praktisk at kunne gå på to ben, men når man kun har et, så får man 
altså nogle gode armkræfter, dem har vi dæleme brug for, når vi skal ligge arm med moderniseringssty-
relsen. 
Tak! 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så er det Anders Liltorp. 
 
10.56 
Anders Liltorp: Tak! 
Jeg er sådan set ikke i tvivl om, at vores formand ved, hvad der er blevet sagt, og hvad der ikke er ble-
vet sagt især af formanden selv, men jeg læser lige op her fra b.dk – ”Anders Bondo prøver at lave sko-
ler i det statslige, selvejende folkeskoler kan sikre bedre sammenhæng mellem indhold og økonomi, 
mener lærerformanden”. 
Altså skal vi ikke bare sige det, som det er. 
Hvis formålet er at diskutere det problem, der er mellem den manglende økonomi og de krav, der bli-
ver stillet, så er det her nok ikke vejen frem. 
Jeg er blevet kontaktet af rigtig mange – også lokalpolitikere der siger; mener I seriøst det? 
Fordi med den historie, der står tilbage, den bliver vi nødt til at forholde os til. 
Jeg er bestemt ikke enig i, at vi skal italesætte noget om selvejende folkeskoler, fordi det er vel ikke det, 
det handler om. Om hvem der har ansvaret, og hvem der ikke har, om det er statsligt eller kommunalt. 
Så risikerer vi i virkeligheden at have en debat, hvor vi symptombehandler i stedet for at prøve, at have 
en debat, hvor vi finder kuren. 
Sygdom er jo, at der ikke – hverken på skoleområdet, daginstitutionsområdet, ældre- og socialområdet 
– er sammenhæng mellem de krav, der bliver stillet, og de ressourcer der er til rådighed. 
Indtil videre er der ikke et eneste politisk parti, der har sagt det åbent og ærligt. 
Der er jo ikke skatteindtægter nok til at fastholde det serviceniveau, som vi gerne vil have. 
Det er jo det, der er problemet. 
Så burde vi måske samles med andre fagforeninger, fordi de står overfor præcis samme problem. 
Thomas Raa Olsen var her oppe og rose socialrådgiverne, det vil jeg da også meget gerne gøre, læger, 
sygeplejersker og pædagoger, for vi står i samme båd. 
Der er ikke sammenhæng mellem de krav, der bliver stillet eller ressourcer, der er til rådighed. 
Tilsyneladende er der ikke nogen, der har lyst til at tage et politisk ansvar for at sige; så må vi slække på 
kravene, eller vi må øge indtægterne, så vi har råd til det, vi gerne vil. 
Det det kan jo – synes jeg – faktisk have en boomerang effekt, hvis intentionen har været, at tage fat 
om en diskussion, som er nødvendig. 
Så er det altså det, der sker, fordi overskriften der står tilbage, det er selvejende skoler, det er vel – ret 
beset – ikke det, problemet handler om. 
Det er mere korrekt- synes jeg – at adressere problemet ved at stille et spørgsmål om, hvorfor vi holder 
skole og appellerer til en folkelig bevægelse, men hvis vi begynder at tale om fordelingen i forhold til 
ansvar og økonomi og de muligheder, der er – eller rettere sagt mangel på samme. Så skal vi altså vende 
tilbage til sygdom. 
Det er simpelthen, at der ikke er økonomi til det politikerne har besluttet, vi skal. 
Det gælder ikke kun folkeskoleområdet. 
Jeg vil foreslå kongressen, at vi laver en invitation til den samlede fagbevægelse, fordi det også er sådan 
situationen er på det private arbejdsmarked. 
Nu ved jeg ikke, om hun bryder sig om det, men jeg vil citere min svigerinde, hun arbejder i en stor 
privat virksomhed, der netop har præsteret endnu et milliardoverskud. 
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Der bliver stadigvæk skåret ned, ikke fordi de ikke gør det godt, ikke fordi de ikke løber hurtigt allerede, 
har effektiviseret, men fordi overskuddet skal være endnu større. 
Det er jo en del af den sygdom, der ligesom breder sig, og som nu også er en del af den måde, vi styrer 
de offentlige finanser på. 
Det burde fagbevægelsen jo samlet set sige; er det sådan, vi skal gøre det? 
Jeg mener det ikke. 
Så står vi heller ikke alene i denne her diskussion. 
Jeg tror, vi skal passe på ikke at gøre for meget ud af vores egen betydning på bekostning af andre. 
Selvfølgelig skal vi tale medlemmernes sag. 
Men vi skal altså også huske hvorhenne, vi kan få noget indflydelse og på hvilken måde pointen kom-
mer frem. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så bliver Niels Munkholm Rasmussen! 
 
11.01 
Niels Munkholm Rasmussen: Ja, jeg tror, det er åbenbart for alle at lige det med selveje sætter jo mange 
tanker i gang. Jeg tror, det er udtrykket selveje, det er jeg med på, det kan vi sagtens nedtone, men pro-
blemstillingen kan du ikke fjerne. 
Jeg synes, det er den problemstilling, vi skal have tydeligt frem. 
Der er altså også nogen forskelle med de vilkår, vi har i de forskellige kommuner, det vil jeg prøve at 
sætte lidt fokus på her. 
Jeg har sådan haft den der iagttagelse på hovedstyrelsesmødet, når vi har talt om denne her problemstil-
ling, så er det sådan, at nogen af os er meget engageret, det er sådan os, der ligger i bunden af nettodrift 
udgift pr. elev i den kommune, vi nu arbejder i, men jo fjernere man kommer fra det problem lidt min-
dre engagement er der, det er sådan en tendens, jeg har siddet og luret på, det skulle jo også nødigt være 
den, som kommer til at kendetegne Danmarks Læreforening og at det sådan afhænger lidt af, hvad det 
er for nogle økonomiske vilkår, vi har i vores ansættelseskommune, der er afgørende for, hvordan vi 
går ind i denne her problemstilling. 
Jeg kan i øvrigt sige, at i Odense har vi jo haft - ja, vi har haft den skade, at vi har en elendig økonomi i 
skolerne, vi kan konkurrere med Næstved og andre, det giver ikke meget mening, men skolebestyrel-
serne har alligevel igennem årene fået til lærerforeningens side virkelig fodret med tal og begreber og 
alt, hvad vi har kunnet og her det sidste års tid har vi jo set nogen skolebestyrelses formænd virkelig 
være utrolig aktive, så aktive så de – på alle mulige måder – prøver at sætte byrådet i en situation, så 
man ikke kan undgå at bevilge skolen penge. 
Man har i øvrigt også – som en sidebemærkning – nået så vidt, at skolebestyrelserne har udgivet deres 
egen kvalitetsrapport, der står i skærende kontrast til det glansbillede, som kommunen har udsendt. 
Så en alliance – her er selvfølgelig også, at vi får forældrene til at blive meget aktive i det her spil. 
Men vi lever jo med, at folkeskolen lever i denne her klassiske modsigelse mellem at staten, Folketinget, 
regeringen, undervisningsministeren fastlægger jo skolens mål og indhold, mens kommunerne – og det 
har de siden 1814 – har haft ansvaret for de økonomiske rammer. 
Den der klassiske modsigelse er jo ikke bare til at overvinde, når vi taler om det, er det jo faktisk for at 
få en sammenhæng mellem dem, der stiller mål, indhold, krav og dem, der bevilger pengene. 
Det er den der klassiske modsigelse, vi er jo nødt til at forholde os til, men jeg synes i øvrigt, det Helen 
foreslår med en fælles normering, at det ville være et rigtig godt bidrag til, at vi måske kunne komme 
videre med den diskussion. 
Så nævner jeg så det med skolebestyrelserne og andre, hvad enten det kunne være en selvejende institu-
tion eller en kommunal folkeskole, det at der er en bestyrelse, der er aktiv er jo virkelig noget, som kan 
komme os til gode, det er i hvert fald min opfattelse. 
Så er der også det med, at det jo er ikke sådan, at fordi ministeriet og Folketinget sætter mål for skolen, 
altså holder kommunerne fingrene væk fra at gøre, der er jo i mange kommuner – det kender vi også 



 165 

fra min kommune, at der jo er ingen grænser for, hvad byråd og forvaltning - ud fra en elendig økono-
mi – har af ekstra ambitioner, som skal ligges oveni det, som kommer fra centralt hold. 
Det er jo næsten ikke til at holde ud, at det er på den måde, men det er det faktisk. 
Så kan man jo sige, at det er de samme mål, det er de samme forhold, samme fælles mål, samme faglige 
mål, samme nationale test, samme prøver mv.,  der gælder for alle landets folkeskoler. 
Men vi har meget forskellige forudsætninger for, at kunne leve op til dem. 
En forskel på 10.000, 20.000 eller 30.000 kr. pr. elev, det giver eddermame en stor forskel på den enkel-
te lærers mulighed for at kunne lykkes med undervisningsopgaven og sikre et godt arbejdsmiljø. 
Jeg synes, det er selvfølgelig en problemstilling, vi som fagforening for lærer- og børnehaveklasseledere 
ikke kan ignorere, vi har den selvfølgelig også grundigt her. 
Så min afslutning vil være, at det gælder om, at holde den her problemstilling om de ulige økonomiske 
vilkår og gerne bedre vilkår for os alle sammen i fokus, men vi skal løfte blikket udover kommunegræn-
sen, og vi skal styrke solidariteten mellem lærerne. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det. Charlotte Holst Høybye! 
 
11.06 
Charlotte Holst Høybye: Jeg kom til at tænke på, da jeg læste formandens beretning, hvis kommunerne 
ikke kan og vil på tage sig ansvaret for, at skolen kan lykkes med opgaven, må vi som samfund overve-
je, om de fortsat skal have opgaven. 
Så slog det mig, da min ældste var omkring en 4-5 år, da havde hun sådan trussel, hvis hun syntes, jeg 
var urimelig og lige ville, som hun ville. 
Så sagde hun; Så må du ikke komme med til min fødselsdag! 
Så sagde jeg; det er også i orden, det er trist, men hvem er det så lige, der skal arrangere den fødselsdag? 
Hvem er det lige, der skal bage boller og kage og arrangere alt – nogen gange laver jeg den der skatte-
jagt og sådan noget? 
Så sagde hun; det kan far da gøre! 
Så vidste hun godt, at hun var lidt på gyngende grund. 
Når jeg så læser videre i de her forhåndsberetninger om, at det kan da være, at det skal være politikerne 
på Christiansborg, der skal overtage ansvaret for folkeskolen, så føler jeg mig også lidt på gyngende 
grund, fordi det er trods alt ude i det lokale, at vi kan tage en dialog med politikerne. 
Vi kan tage problemer op i de forskellige MED-udvalg. ForvaltningsMED, hoved-MED,  som den 
forrige taler lige sagde, påvirke skolebestyrelserne. 
Det er derude, de ved alligevel godt, når alt kommer til alt, så kender de områder, så ved de egentlig 
også godt, hvor skoen trykker. 
Så det er et eller andet sted også op til os selv ude i det lokale, at få påvirket politikerne til at få den sko-
le, som vi rigtig gerne vil have. 
Måske udnytter vi også vores medsystem lidt for dårligt, det er jo der, hvor vi misser dem som situatio-
nen er nu, kan komme til at påvirke på en anden måde, end vi er vant til. 
Vi har ikke været vant til at bruge det medsystem før, det synes jeg lige, vi skal have os i baghovedet. Vi 
har altså stadigvæk et vigtigt forum, det er at gøre vores indflydelse gældende. 
Jeg hæftede mig ved forleden dag Erik Schmidt sagde - som noget positivt – at folkeskolen ikke er 
statsejet. 
Det synes jeg, han har fuldstændig ret i, det var sådan set bare det, jeg ville sige. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det. Lars Sørensen! 
 
11.09 
Lars Sørensen: Ja, jeg mener ikke, at folkeskolen, som selvejende institution er svaret, det at vi har fået 
diskuteret er rigtigt godt også fordi, det giver mulighed for at diskutere, jamen hvordan kan vi være med 
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til at sikre tilstrækkelige ressourcer til kommunalt velfærd, til skoledrift, så derfor er det bestemt en vig-
tig diskussion. 
I København arbejder vi rigtig meget med, at sørge for at få politikerne til at tage ansvars, det er ikke 
altid så nemt. 
Vi har hvert år en effektivisering på et eller andet sted mellem 100 og 120 millioner kroner i børne- og 
ungdomsforvaltningen, hvor skoleområdet ligger under. Det gør altså, at vi er inde og skære i kerneop-
gaver af betydning for skolen, det kan man måske leve med nogle år, men altså det er noget, der har 
stået på de sidste 10 år. 
Vi er rigtig hårdt ramt af regeringens omprioriteringsbidrag, vi er rigtig hårdt ramt af det, men vi har 
altså også været ramt af en socialdemokratisk regering, der har været med til at starte og sige, at 1,6 % 
skulle de kommunale udgifter stige, jeg tror, det endte med 0,4 %. Vi blev straffet, hvis vi bruger for 
meget, vi brugte for lidt, altså blev rammen år efter år skåret ned til noget, der var ikke til at have med 
at gøre overhovedet. 
På linje med Anders Liltorp så synes jeg, der er rigtig god ide i, at tænke et tættere samarbejde med an-
dre faglige organisationer. 
BUPL, FOA, Dansk Sygeplejeråd synes jeg er fuldstændig oplagt, de har de samme problemer, som os. 
Nogen gange ikke i helt samme grad, som os. Vi har lige fået lavet en trivselsundersøgelse i København, 
og der ligger skoleområdet, lærerområdet altså fuldstændig i bund på stort set samtlige parametre, langt 
under øvrige grupper, men det hjælpe altså, når vi siger til politikerne, at I er nødt til at fokusere på ker-
neopgaven, I er nødt til at fokusere på arbejdsmiljøet, og I må droppe prestigeprojekterne, for det sidste 
har de ikke særlig meget lyst til. 
Jeg tror også, de er bange for at få politikerne til at sige nej til den ramme, som KL er med til at for-
handle med regeringen, fordi det jo er rigtigt, at de har garanteret i et forlig gået med til et ompriorite-
ringsbidrag, men hvis de ikke mener, at det giver rammer, så man kan løse de opgaver, man skal løse, så 
mener jeg sgu, man skal sige nej. 
Så lige til sidst så synes jeg noget, den tidligere regering blev meget anklaget for løftebrud, mange gange 
sådan uden egentlig at der var god grund til det, men jeg vil sige, at den analyse, de lovede af dynamiske 
effekter af offentlige investeringer, den fik de aldrig nogensinde lavet, og den savner jeg altså voldsomt 
meget, fordi der er altså god økonomi i, at investere i offentlig velfærd, i at investere i skoler, i at inve-
stere i lærere, det tror jeg altså også, vi skal prøve at få nogen til at tage fat i – politisk. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så er det Thomas Andreasen! 
 
11.11 
Thomas Andreasen: Ja tak for det! 
Når debatten her kører, så bliver det sådan lidt. Jamen hvis den konstruktion, som vi har nu – det virker 
som om vi er enige om – det fungerer ikke. 
Politikerne udstikker nogle rammer centralt, kommunerne har ikke mulighed for at leve op til det – eller 
også vil de ikke. 
Så fornemmer jeg her, at debatten sådan går på, jamen hvis den så bliver selvejende, så er hele det 
kommunale og lokale samfund osv. koblet af. 
Så tænker jeg, jamen her i forbindelse med kongressen, da havde vi internationale gæster blandt andet 
formanden for den tyske lærerorganisation, jeg fik mulighed for at tale med hende om det her, hvordan 
gør man egentlig i Tyskland omkring denne her problemstilling? 
Da har man en – sådan forstod jeg det i hvert fald – sådan det der svarer til kommunerne, der definerer 
skolestrukturen, bygningerne, skoledistrikter og den slags praktiske ting, men at staten sikrer et ensartet 
beløb pr. elev til det, der ligesom måske også er det, der ligger lidt i Helens, en form for sikring for en 
vis normering, en vis bom. 
Det er jo også den pointe, som Niels Munkholm siger her; der er nogen kæmpe forskelle, og jeg synes, 
at vi må prøve fra vores foreninger fra vores kongres, at sige – når vi har et helt åbenlyst problem, så 
bliver vi nødt til at udfordre dem. 
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Det er ikke det samme, som vi har det præcise svar, men hvis vi har et system, der ikke fungerer, så må 
vi udfordre det, der må vi selvfølgelig også kigge os omkring i den øvrige del af Europa, er der noget 
der, vi kan lade os inspirere af? 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det. Claus Hjortdal 
 
11.14 
Claus Hjortdal : Ledernes holdning er blevet efterlyst, nu skal jeg prøve og komme ind på ikke alle de 
ting, der er blevet efterlyst hos os, men nogen af de refleksioner som vi os i foreningen i forhold til den 
situation, folkeskolen står i lige i øjeblikket. 
Det allerførste jeg vil sige, det er, at vi har en strategi i foreningen, der hedder; Vi har en fantastisk god 
folkeskole. 
Vi talte med Folkeskolen.dk og nogle forskere, som satte sig ned og fortalte historien, det andet billede 
af folkeskolen nemlig at vi faktisk præsterer på et internationalt højt niveau. 
Vi går ud og siger hele tiden; vi har en god folkeskolen! 
På trods af hvad der står i avisen, så holder vi fast i, vi har en god skole, vi leverer godt, over 80 % af de 
forældre, der er i folkeskolen er faktisk tilfredse med det, de får. 
Så kan I komme med en hel masse andre til, at de er utilfredse med åbne skoler og de er utilfredse med 
alt muligt. 
Grundlæggende så vælger over 80 % af befolkningen folkeskolen, som den skole de vil have deres børn 
til at gå på. 
De vælger den lokale folkeskole, fordi det er det, der er vigtigt. 
Henne på den lokale folkeskole, der møder de dygtige, veluddannede medarbejdere. 
Vi har aldrig haft så veluddannede medarbejdere i folkeskolen, som vi har i øjeblikket. 
Så vi går ud med den historie, bevidst hele tiden. 
Jeg må sige, jeg synes virkelig det billede, vi tegner i dag er, at der er for få, der stiller sig op og fortæller 
om den stolthed med en god skole, vi leverer stadigvæk, stadigvæk leverer. 
Så kan vi snakke om problemerne. 
Fordi vi er bekymrede om det billede, der bliver skabt i medierne, vi er bekymrede over det billede, der 
bliver skabt konstant om en folkeskole, der bliver italesat, som verdens største katastrofe, og vi sejler 
lige mod afgrunden. 
Ude på skolerne er det nogle andre billeder, der bliver tegnet, jeg har snakket med et par stykker her-
ude, vi er også bekymret med det billede, der bliver tegnet, vi skal passe på, vi ikke ene og alene tale 
katastrofekurs billedet, men det er ikke det eneste billede, der er. 
Vi er bekymrede til gengæld for de muligheder, vi har for stadigvæk at holde det niveau og stadigvæk 
holde os på den rigtige kurs. 
Vi er bekymret for de muligheder folkeskolen har. Vi er gået ind, vi sidder sgu ikke på hænderne i Sko-
lelærerforeningen, vi er gået ind aktivt rigtig mange steder, den lokale skolelederforening er gået ind 
aktivt i forhold til de lokale politikere og forvaltninger for at sikre, at det bedst mulige resultat kunne 
komme at de få midler, der bliver afsat til folkeskolen. 
Som overordnet forening er vi gået ind. Nu sagde Niels Munkholm lige at de var gået i samarbejde med 
forældrene i skolebestyrelsen i Odense, vi gik faktisk ind og provokerede Odense kommune, og vi gik 
til Stiftstidende, og vi påpegede det urimelige ved deres prioritering i Odense, man kan også mærke et 
fantastisk skolevæsen, så prioriterer man pengene et andet sted hen. 
Men vi bliver nødt til også at acceptere, at vi har en anden position, som skoleledere, vi er bindeleddet 
mellem dem, der får tildelt midlerne ned og så dem, der skal udføre arbejdet, det er det kit, som vi skal 
udfylde, den rolle det spil, og der bliver I nødt til at acceptere, at vi siger tingene på en anden måde og 
nogen andre steder, fordi vi er i den position. 
For to dage siden i Politiken, da var der en overskrift, hvor jeg gjorde opmærksom på, vi kunne se, at 
det begyndte at knibe lidt med midlerne i folkeskolen. 
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Jeg var meget forsigtig med det jeg sagde, i forhold til hvad Anders han siger: Jeg sagde; vi er bekymret, 
vi kan se, at den er måske noget underfinansieret, jeg sagde nogle forskellige ting, men det var meget 
forsigtigt pakket ind. 
Jeg får to reaktioner med det samme fra skolechefen i Danmark, der siger; hvis I begynder på et hyle-
kor, så afbryder vi forbindelsen! 
Sådan er virkeligheden, jeg har ikke hørt nogen taler i KL, hvis vi begynder at sige, det her det hænger 
ikke sammen. 
Hvis jeg stiller mig op i medierne og siger det, så lukker forbindelsen, det kan Anders sige, fordi han er i 
en position med en andens synspunkt, han varetager medarbejderne og skolernes interesser, men meget 
medarbejdernes interesser. 
Hvis vi - som dem der skal udføre opgaven - begynder at sige; nu hænger det bare ikke sammen mere! 
Så kan jeg fortælle jer, så kommer der nogle andre typer på, som skoleledere. 
Så vores position er anderledes. 
Det betyder også, at vi agerer anderledes, det betyder ikke, at vi ikke gør noget, vi gør bare ikke tingene 
så synlige. 
Vi har møder med toppen i KL, for at påpege det her, det havde vi for 14 dage siden. Vi har snakket 
om lige præcis de her ting, vi har møder med Kulturchefforeningen sammen med KL, hvor vi sad og 
snakkede om de her ting, hvor vi påpegede det, vi siger de ting, som der bliver sagt her; vi er bekymre-
de! 
Lokalt tager vi også samtaler med forskellige rundt omkring for at påpege det her, men så snart vi går i 
pressen og siger tingene meget firkantet og sådan enkelt, så lukker vi altså for nogle kanaler på vores 
side. 
I denne her proces, som vi snakkede om i går, hvor vi styrker ledelsen i LC, da har vi italesat på et tids-
punkt hver for sig, at vi er stærkere sammen. 
Det er et godt billede på det her. 
Anders kan gøre nogen ting i pressen, jeg kan gøre nogen andre ting, Anders kan gøre nogen ting med 
politikerne, jeg kan gøre nogen andre ting. 
Vi har møder med alle de uddannelsespolitiske ordførere, vi fortæller dem hver og en, at reformen er 
udpint. Alle sammen. 
Så snart vi går i medierne, så lukker vi for nogen kontakter, så I bliver nødt til at acceptere, det er sådan, 
det er. 
Vi arbejder parallelt med Anders, men på nogen andre kanaler, og sådan er det. 
Det tror, vi også er en styrke. 
Vi har et rigtig godt samarbejde i rigtig rigtig mange Kredse, jeg er ked af at høre Anes fremstilling af, 
hvordan hun synes, det opleves på Frederiksberg, det er den ene side af sagen, jeg kender ikke den an-
den side af den, jeg kender heller ikke kommunens side, det er sådan set fuldstændig underordnet, jeg 
ved bare, at der er et rigtig rigtig godt samarbejde. Jeg ved f.eks. at Jesper fra Aarhus har sammen med 
vores lokale formand, BUPL osv. lige lavet en stor beskrivelse af, hvor bekymrede de er for udviklingen 
af den offentlige del i Aarhus kommune et fælles brev, hvor man går ind sammen, så vi har rigtig mange 
eksempler på godt samarbejde. 
Arbejder for det, vi gå rind for det i høj grad. 
Reformen får skyld for alt muligt - nu er jeg fræk - den får fandme også skyld for influenzaen i Folke-
skolen 
Det er ikke reform det hele, det virkelig store problem i folkeskolen, det er underfinansiering, der er 
masser af gode elementer i folkeskolereformen. 
 
Det er et generelt samfundsproblem med den mekanisme, vi har, vi forlanger og forventer enormt me-
get velfærd for meget meget få midler, der er kun et sted at skrue, det er lønudgifterne, vi ser det med 
sygeplejen, vi ser det på ældreplejen, vi ser det i folkeskolen, vi ser det i daginstitutionerne. 
Så derfor det Anders sagde. 
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Liltorp sagde til Anders Bondo: Gå nu ud og få alle organisationerne med i det her FTF og LO Liltorp 
og få sat fokus på denne her problematik, det er ikke en løsning at lave selvejende institutioner! 
Jeg kan hurtigt nævne noget, kommunernes ejerskab af folkeskolen, det er værre end, når folketingspo-
litikerne skal fejlstyre. Der er lige et led imellem. 
Hvis Corydon eller Klaus Hjorth kommer ind og skal styre sådan noget, så bliver det ? 
Som det blev sagt fra Thy/Mors Lærer Kreds – det bliver laveste fællesnævner. 
Lønaftalerne i Frie Skolers ledere har lige fortalt Folkeskolen.dk, hvor meget lavere de er lønnet, så I får 
den høje løn, nej I kommer ned på den lave løn. 
Aftaler – har de fået aftaler på statens vegne? 
Har Anders indgået en aftale med KL? Ja! 
Har I lavet lokale aftaler i Ballerup f.eks. en fantastisk lokalaftale, 32 timers tilstedeværelse, der er ikke 
nogen, der har, kan få det ret meget bedre end Ballerup. 
Har I haft mulighed for det, hvis det var på statsområdet? Nej, det havde I ikke! 
Skolernes forskellighed – i alle kommuner tager man hensyn til, at der er nogen skoler, der har forskel-
lige behov, der kan være små og store skoler, der kan være tosprogede skoler, der kan være alle mulige 
slags skoler – tager man hensyn til det rigtig mange steder i den tildelingsmodel. 
Vil vi få det? Nej! 
Vi få gennemsnittet! 
Endelig – hvor er lærerne ansat i dag? De er ansat i kommunen med den sikkerhed, der er, hvis det 
bliver selvejende, så bliver I ansat på skolen, har der været nedgang i elevtallet, så er det huit! Så er det 
ud. 
I er sikrede? 
Tak! 
 
John Vagn Nielsen: Så bliver det formanden, og det bliver også en foreløbig kommentering af det, der 
har været om selvejende institution. Vær så god Anders! 
 
11.20 
Andes Bondo Christensen: Der findes ikke nogen nem løsning på det her. 
Nu er der blevet nævnt f.eks. gymnasieområdet, jeg vil bare sige, at de besparelser, der er blevet gen-
nemført på gymnasierne er minimale i forhold til de besparelser, der er blevet gennemført på folkesko-
len. 
Det er rigtigt, de kommer med ind i denne her runde, hvor hele uddannelsessystemet bliver pålagt be-
sparelser. 
Nu er der forhåbentlig ikke mange journalister til stede, men gymnasielærerne siger jo selv, jamen de er 
jo blevet friholdt fra de her besparelser, hvorfor er de det, fordi det skulle være et aktstykke på finans-
loven, hvis man skulle begynde at gå ud og spare, for det var utrolig synligt. 
Hvad skete der i det øjeblik, da der kom det her aktstykke? 
Så gik blandt andet Dansk Industri og flere andre ud og sagde; det er et fuldstændig forkert sted at spa-
re! 
Hvor har de været henne, når den enkelte kommune har siddet og lavet enorme besparelser på folke-
skolens område? 
Ja, det er jo bare blevet gennemført, man har decentraliseret den ubehagelige beslutning ud til kommu-
nerne. 
Jeg synes bare, vi skal passe på med ikke, at negligere den udfordring, vi står overfor. 
Det kan godt ske, at gymnasiemodellen ikke er svaret på denne her udfordring, men at udfordringen er 
åbenlys, det synes jeg simpelthen - både på denne her kongres og tidligere kongresser - gang på gang er 
italesat. 
Jeg er helt med på, at vi skal bruge MED-systemet osv., men det tror jeg sådan set samtlige Kredse har 
gjort efter bedste evne. 
Alligevel er der blevet sparet 12 % af alle lærerstillinger væk, mens elevtallet er faldet med 4 %. 
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Jeg sagde i min mundtlige beretning, jeg tror ikke, der er et eneste område, der er blevet udsat for så 
store besparelser, som folkeskolen. 
Det har jeg udfordret flere på, CEVEA har faktisk været inde og prøve at lave en dokumentation på, at 
det er tilfældet, at det er folkeskolen, der står overfor den allerstørste besparelse. 
Så vedtager politikerne på Christiansborg en ny reform, som ligger mega mange nye opgaver ud til den 
danske folkeskole. Der er ikke ansat en eneste lærer til at varetage de her opgaver. 
Altså er jeg helt enig med Klaus, at hovedproblemet i det her, det er en total underfinansiering, fordi 
der er ingen, der har taget ansvaret for folkeskolens finansiering. 
Denne her 2 % pulje, der nu bliver lagt ud til os og til besparelser på kommunen, jeg ser det, som en 
kæmpe udfordring, altså vi har forsøgt i fællesskab alt det, vi kunne og prøve at få skabt de bedst mulige 
rammer med den situation, vi stod i. 
Jeg føler virkelig, at denne her 2 % besparelse risikerer at rive tæppet væk under det fantastiske arbejde, 
der er lavet, hvor man pludselig står i en helt anden situation. 
Så jeg vil bare sige, at vi skal passe på, vi ikke i modstanden mod selvejende institutioner lader som om, 
at denne her problemstilling nå, men den løser vi lige ved at gå i samarbejde med BUPL og de andre, og 
vi bruger lige MED-systemet. 
Kære venner, det har vi gjort i årevis. 
Jeg fortalte i min mundtlige beretning, hvordan vi har været en aktiv del i velfærdssamarbejdet på cen-
tralt niveau. 
Jeg ved, at rigtig mange af jer har et tæt samarbejde ude lokalt omkring det her, jeg vil også nævne Aar-
hus, hvor jeg har været med til nogle arrangementer omkring overenskomsten i det store velfærdssam-
arbejde, der er lavet. 
Altså – vi har brug for på en eller anden måde, at få et svar på, hvordan løser vi det her? 
Jeg synes bestemt også det, Helen siger, kunne vi begynde at få nogen – i hvert fald – minimumsgaran-
tier på nogle ressourcer, der skal bruges på skolen? Ja, så kunne det måske være en model. 
Thomas nævner systemet fra Tyskland, er det nogen veje, vi kan gå? 
Jeg synes, vi står med en kæmpe kæmpe udfordring, som jeg håber på, at vi kan adressere i den tid, vi 
kommer ind i – mere kvalificeret end det vi har gjort indtil nu. 
Så vil jeg bare sige: Jeg gider altså ikke være bange for min egen skygge, jeg vil have lov til at sige pro-
blemerne, jeg vil have lov til at lufte ideerne, jeg vil have lov til også at provokere politikerne lokalt og 
centralt, det er jeg fløjtende ligeglad med. 
 
Klapsalver….. 
 
Så synes jeg også, jeg føler sådan lidt et angreb over, at denne her debat overhovedet bliver rejst på den 
måde, den bliver rejst på. Vi har faktisk forsøgt i god tid at fortælle, vi vil have rejst denne her problem-
stilling, vi har været rundt på kongresforberedende møder og sagt; prøv nu at melde ind, lad os nu prø-
ve og tænke i fællesskab! 
Så synes jeg, så skal man have lov til at rejse sådan en debat. 
Den bedste garanti for, aldrig at blive misforstået i medierne, det er ved at holde sin kæft. 
Det gør jeg nu engang ikke. 
Vi har forsøgt i en årrække at få et tæt samarbejde med erhvervslivet, vi har haft flere projekter sammen 
med Dansk Industri, vi havde et stort projekt, der hed ”Vores skole” osv., så vi har jo prøvet mange af 
de håndtag, der bliver foreslået her. 
Vi må bare konstatere, at vi ikke er dygtige nok, vi har ikke haft held nok med vores opgave, den ud-
fordring synes jeg altså, vi skal prøve stadigvæk, at tage på os. 
Så vil jeg lige til dig Thomas sige; hvis du nu lagde mærke til, hvad jeg sagde, da jeg nævnte i min beret-
ning, så siger jeg præcis det, du siger. 
Der findes ikke de vise sten, der findes ikke en løsning. 
Det er jo derfor, vi skal prøve uden at give det færdige facit på, hvordan skal det være? 
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Jeg tror, vi er meget enige på det felt, og så give nogle muligheder, vi ved godt nogen grundlæggende 
ting, vi ved det der med, at læreren føler, at man har mulighed for at lykkes med opgaven. 
Vi ved at en ledelsesrolle er med til at understøtte den gode skole, ideen med at vi sætter arbejdsmiljø, 
som et hovedtema osv. det vil alt sammen være med til at give den gode skole, men jeg tror, vi er helt 
enige om, at ideen om den rigtige løsning, den findes simpelthen ikke, den er forskellig, fordi jeg sagde i 
min beretning - elever er forskellige, lærere er forskellige, derfor findes den løsning ikke. 
Så er det også helt rigtigt, at Erik Schmidt sagde i sin tale, at det ikke er statens skole, hvad sagde Erik 
Schmidt så? 
Han sagde; det er folkets skole! 
Han sagde altså heller ikke, det er kommunens skole. 
Jeg synes i virkeligheden det der begreb, skole ejere det er et frygteligt begreb, kommunerne er ikke 
skole ejere, kommunerne er administratorer af en skole, kommunerne er administratorer af en skole, 
det vi skal prøve også at drøfte, det er, hvordan kan vi få det engagement - omkring skolen – bredt 
langt mere ud? 
Da tror jeg mange af jer har en pointe i, at forældrene jo er en kernegruppe, når vi snakker omkring det 
her.  
Det er lykkedes i Odense med en vedholdende systematisk indsats at få skabt det her samarbejde, det er 
da også et af svarene på, hvordan vi kommer videre. 
Men vi bliver nødt til – synes jeg – i det arbejde vi har liggende foran os at prøve at se, om vi kan gøre 
tingene på en anden måde, fordi de udfordringer, vi har været igennem i de seneste 5-6 år, de er altså 
dramatiske, og det er vores medlemmer, der oplever det. Det er vores elever ude i skolen, som mærker 
konsekvenserne. 
Så vil jeg også gerne kvittere Klaus, jeg synes også, vi har et godt samarbejde i det daglige, og vi kan 
også sagtens selv tage telefonen og ringe til hinanden eller lige hurtigt mødes, hvis der er nogen emner, 
men vi har også en grundlæggende uenighed i, om vi bare skal tegne et godt billede af skolen – jeg ved 
godt, at de så også giver budskaberne bagom – eller vi også skal prøve at fortælle, hvad er det for nogen 
udfordringer, der er i skolen. 
I Sverige valgte man den strategi også i lærerorganisationen, at prøve hele tiden at tale skolen op. 
Det vil sige, at de helt åbenlyse problemer, der var i den svenske grundskole, var der ingen, der fik gjort 
noget ved. 
Jeg mener i virkeligheden, at i Sverige der er vi tæt på at være på det, man kunne kalde, på den anden 
side af point of no return. 
Fordi man står med en ekstrem lærermangel, der gør – hvordan søren skal de nogensinde komme ud af 
det, hvordan skaffer man i løbet af den nærmeste fremtid 50.000 lærere til den svenske grundskole. 
Det er så overvældende et problem, derfor bliver vi altså også nødt til at adressere de udfordringer og 
de problemer, vi står overfor. 
Et helt klart billede på det, det er den stigende lærermangel. Lærerne vælger skolen fra, det har vi sim-
pelthen ikke råd til, derfor bliver vi nødt til at gøre et eller andet. 
Jeg startede her i morges med at sige; jeg tror ikke, vi finder løsningen i løbet af denne her kongres. Jeg 
synes, vi har fået nogle input til nogen elementer, vi skal tænke videre i - f.eks. fra Thomas og fra Helen. 
Jeg vil nu i en pause i Hovedstyrelsen drøfte, hvad er ligesom vores konklusion på det her? 
Men at vi bliver nødt til at arbejde med den her problemstilling, det synes jeg er helt åbenlyst. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak. Så er det Henrik Hansen! 
 
11.32 
Henrik Hansen: Bare ganske kort, det var Niels Munkholm, der fik mig herop, da han snakkede om 
ulige vilkår – ulige økonomiske vilkår. 
Der er en detalje i de ulige økonomiske vilkår, som er vigtige, det er, at den danner også nogle ideologi-
er og nogle politikker ude i kommunerne. 
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I vores to kommuner er vi udsat for kæmpe besparelser, jeg har siddet i en styregruppe i hele foråret i 
Guldborgsund kommune skal man spare 50 millioner på skolen over 3 år. 
Jeg håber, at jeg og min kollega fra skolelederforeningen har fået talt dem fra nogen af de besparelser, 
men alle besparelserne og alle de økonomiske vilkår påvirker den ideologi, man har i administration og 
hos politikerne. 
F.eks. kan vi jo ikke lave aftaler nede hos os, for det påvirker økonomien. 
Vi har nogen kæmpehøje undervisningstimetal, de mener jo også, at man kan få mere for mindre. 
Det påvirker den måde, man driver inklusion på, hvor man mener, at så mange elever som muligt skal 
inkluderes, med så få ressourcer som muligt, så har vi en god inklusion. 
Jeg kan sige, at I Lolland kommune er det nu sådan, at man skal spare 15 millioner i 2016, desværre 
skete der så det, at der blev født 11 børn i dette skoleår, som skal fjernes fra forældrene plus, at man har 
mange andre anbringelser, her betyder, det spares for 12 millioner, som skolen så skal levere. 
Så udover de 15 millioner skal vi så op og hente 27 millioner. 
Man bruger 200 millioner i Lolland kommune med anbringelser af børn. 
Det påvirker også de holdninger, man har, f.eks. når vi skal sende lærerne på efter- videreuddannelse, så 
mener man, at det gør man jo i sin frihed, fordi det pynter på CV’et. 
Så vi har hele tiden – det gør også, at man ønsker, som i Næstved måske at arbejde på at få matrikel 
skoler, fordi det giver bedre kvalitet. 
Så hele tiden er der en ideologi, når vi skal spare penge, så bliver det påvirket. 
Så påvirker det den ideologi og den tænkning, man har ude i kommunerne. 
Jeg synes, det kunne være passende at kigge på at lave nogle garantiordninger, det vil jeg godt bakke op 
om. 
 
Klapsalver… 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det. Niels Christian Sauer! 
 
11.34 
Niels Christian Sauer: Ja tak fordi, du kom herop alligevel Klaus, men så kommer der selvfølgelig en 
reaktion, det kommer sikkert ikke bag på dig. 
Når du fortæller os, at vi – som skoleledere – er nødt til, at være tilbageholdende med at give et billede 
af den prægende? situation i skolen, ja det var ikke det, du sagde, men sådan hører jeg det. 
50.57 
Med den begrundelse, at så er der altså kanaler, der lukker sig, skolecheferne truer med at lukke kana-
lerne, altså så er jeg nødt til at spørge – skal det opfattes som en trussel eller som et løfte? 
Så lad dem dog lukke de kanaler. De har da mindst lige så meget brug for jer, som I for dem. 
De har mindst lige så meget brug for kontakten til skolen, som skolen har brug for dem. 
Måske kunne det være meget godt, hvis de lukkede kanalerne i et stykke tid, så kunne vi jo sunde os lidt 
over det, der er sket i hver vores lejre. 
Det nytter ikke noget, vi er nødt til at fortælle sandheden om, hvordan situationen i folkeskolen er. 
Det er jo sådan, at vi jo kan se efterhånden, som denne her reform og 409 ruller ud over folkeskolen, at 
der jo er stort set intet af det, man har lovet befolkningen med denne her reform, der bliver til noget. 
Det hele løber ud i sandet. 
Det er en håbløs opgave at redde den reform på de vilkår, vi har fået. 
Folkeskolen er i rivende forfald, de der kan leder efter udgangen, det gælder desværre ikke kun elever, 
det gælder sørme også lærere, privatskoler opslår stillinger de kan vælge og vrage imellem mængder af 
højt kvalificerede ansøgere for folkeskolerne så ser det anderledes sort ud. 
Ventelisterne på privatskolerne er kilometer lange, og der bliver oprettet flere privatskoler end nogen-
sinde. 
Der er intet som helst, der tyder på, at det her det tager ar, tvært imod det bliver værre måned for må-
ned. 
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Hvis ikke vi, som profession skulle gøre opmærksom på de her ting, hvem skulle så? 
Vi skal ikke sælge noget, vi er en profession, og en profession er kendetegnet ved, at den er i stand til at 
gå i rette med det, der foregår på dens eget område, den skal ikke ud og sælge noget. 
Den skal løfte en samfundsopgave, det må være det, vi skal holde fast i. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det. Så bliver det Bjørn Hansen! 
 
11.36 
Bjørn Hansen: Ja tak, jeg vender tilbage til en debat, som Christian fra Bornholm startede i morges, det 
første indlæg omkring folkeskolen, som forskningsformidler. 
Det er sådan, at igennem de senere år, så har henvisninger til forskning i folkeskolen – det er blevet 
sådan en almindelig måde at argumentere for politiske beslutninger på indenfor vores område. 
Men udvælgelsen og læsningen af forskningen har i rigtig mange tilfælde baseret sig på en meget stærk 
selektiv læsning og stærke politiske ønsker. 
Vi har set det i forskellige eksempler ved forskning, hvor lodtrækningsforsøg blandt et antal skoler - 
som har arbejdet med et bestemt tema i et halvt år - har været det, der skulle revidere nogle politiske 
ønsker om en bestemt konkret indsats, det er efter min mening ikke forskning. 
Det er i hvert fald ikke kvalificeret forskning. 
Jeg sidder i et udvalg under Undervisningsministeriet, som har til opgave blandt andet at følge forsk-
ningsudvikling i forhold til folkeskoleloven. 
De forskere, jeg sidder sammen med i de her uddannelsesforum for forskning, som det hedder, de er 
faktisk enige i, at det ikke er forskning, forskning der skal mere til, og der skal en større evaluering til, 
det er ikke bare noget, der kan overstås på et tre måneders forsøg eller noget i den tid, så der er altså 
brug for, at kigge noget mere på, hvad forskning er i denne her sammenhæng. 
Forskerne selv skal også blive bedre til at formidle deres forskning til praktikerne og ikke kun, som de 
her forskere de blot ved de gør, de formidler det til – fordi det skal udgives i internationale tidsskrifter 
og så andre forskere kan få glæde af deres forskning, så kan de måske selv opnå nogen kontante løn-
forbedringer, fordi de har fået denne her forskning formidlet, men det kunne godt være, de hellere skul-
le have nogen kontante lønforbedringer, hvis den forskning de bedrev faktisk blev anvendt og virkede 
ude i skolen.  
Der var en forsker, der ud trykte det sådan her, hun sagde; jamen måske burde vi forskere forske noget 
mere i, hvordan vi oversætter vores forskning til praksis! 
Det kunne jeg i hvert fald kun anbefale. 
Vi skal blive bedre til at bruge den viden, der kommer fra forskningen i vores udvikling af uddannelses-
systemet. 
Sporene er faktisk til at finde og grundlaget for den finske succes, det er, at det er lykkedes at skabe en 
kobling mellem lærens praksis, de politiske beslutninger og så forskernes arbejde. 
Når forskningsformidling er vigtig, så skyldes det jo både hensynet til folkeskolens udvikling, men også 
at vi lærere har brug for at kunne argumentere for vores pædagogiske handlinger og vores didaktiske 
valg, ud fra de forskningsresultater, som der er i forhold til både forældre, kommune og alle mulige 
andre interessenter omkring folkeskolen. 
Flere undersøgelser viser også, at lærerne faktisk rigtig gerne vil kende og bruge den forskning, der er 
der. 
De finder den i vid udstrækning i fagbladet Folkeskolen.dk, hvor artikler om andre skolers og læreres 
brug af forskning til nyskabende undervisningsforløb kan læses. 
Det er faktisk der, som Christian også var inde på, at denne her praksis formidling, som folkeskolen har 
på det her område, den skal fortsætte, den er jo vigtig at have fat i. 
En anden undersøgelse blandt medlemmer fra efteråret 2014, som folkeskolen selv har gennemført 
viser også, hvilke emner som lærerne synes har høj interesse. 
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Her er forskning på linje med interessen for ens eget fag, det er de to ting ud af to andre emner højst 
placeret på listen, så der er altså en kæmpe interesse for lærerne, for medlemmerne derude for at læse 
omkring forskning. 
Så der er grund til at sætte ekstra fokus på resultaterne af forskningen. 
Ideen med at styrke fagbladet Folkeskolen.dk rolle som forskningsformidler kan også være med til at 
styrke foreningens omdømme, hvis vi – som organisation – er med til at sætte forskningsformidling å 
dagsordenen. 
Rigtig mange forskningsinstitutioner de har deres egne tidsskrifter, så offentliggør de deres forskning 
der, men det er altså ikke dem, lærerne læser. Lærerne følger med i folkeskolen, derfor så er det vigtigt, 
at vi nu måske kigger på, hvordan kan man få en systematisk indsats for, at få denne her forskning mere 
på landkortet, ud på skolerne også hos lærerne. 
Forslaget her kunne jo godt være, at folkeskolen var det sted, hvor ambitionen af ny relevant forskning 
blev formidlet. 
Det kan så ske på en måde, som lærerne, som har kritiske spørgsmål til forskningen, at det kan blive 
stillet til forskerne undervejs, så de kan tage stilling til det, inden det bliver formidlet, selvfølgelig i et 
fagligt sprog som lærerne kan diskutere og argumentere og bruge i omverdenen. 
Arbejdet det kan ske i samarbejdet med nogle institutioner som allerede forsker og formidler deres 
forskning f.eks. 
De kunne være med sammen med folkeskolen. 
Det kan også ske, at det redaktionelle stof i folkeskolen, der måske skal have større fokus på, at have 
denne her forskningsformidling ind over sig, men det kunne jo også sagtens være, at vi i nogen tilfælde 
siger; jamen lad os lave et forskningsindstik, lad os sætte nogen der har forsket i et bestemt område 
sammen, få beskrevet hvad det her drejer sig om og så lave sådan et indstik i folkeskolen. 
Der er mange måder, man kan gøre det her på, men det vigtige er bare, at det er en opgave, der skal 
løftes, det håber jeg da, at alle er enige i, så må vi finde ud af hvordan det kan gøres. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det. Jeg vil godt lige bede Heidi Rasmussen om at komme herop! 
Dorte   
 
11.42 
Dorte Fisker: Tak for det. 
Vi lever jo i en hurtig verden, jeg tror mit oplæg nu har forandret sig en 6-8 gange under de sidste par 
timer. 
Samtalens mulighed er jo en forudsætning for, at vi kan tale sammen. 
Under den forudsætning ligger der jo en ide om, at vi har et fælles sprog. 
Det sidste halve årstid da har jeg faktisk mødt en udfordring i, at vi taler faktisk ikke det samme sprog, 
det skal vi nødvendigvis heller ikke på alle niveauer, men når vi er på et niveau, så synes jeg, det er me-
get meget vigtigt, vi får et fælles sprog på det, vi taler om. 
Det kan være alt muligt forskelligt, jeg havde en meget meget fin fornøjelse mandag morgen og tale til 
de nye studerende på læreruddannelsen i Aarhus, lige knapt 500 styks. 
Temaet var egentlig at de skulle vælge ? eller undervisningsfag, som det jo hedder. 
1.01.02 
Men ret hurtigt så blev mit oplæg ? til at snakke om, hvad er det egentlig en god lærer er? 
Hvad er lærerfaget egentligt, og hvad kan vi også? 
Jeg tror også, jeg endte med at komme ud med en ambition og sige; I skal huske, I står stærkt i jeres fag 
præstation! 
Det kræver, at deres sprog – når Jeanette i går siger, at hun har mødt folketingspolitikere, der ikke tør 
tale med os! 
Så tænker jeg; det kalder så på et sprog til dem. 
Når smeden med de 5 børn i Berlingske udtaler sig, som han gør, det kalder på et sprog til ham. 
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Så tænker jeg, hvis vi nu leger, at jeg faktisk hang i en drone i dag i loftet og kigger ud over os alle sam-
men som en samlet lærerforening, så skal vi også have et fælles sprog. 
Det, der har været interessant, det, der har ændret mit oplæg her den sidste times tid, det er, at vi kan 
alle sammen rigtig rigtig fint læse, mellem linjerne, men jeg håber også, I har kunnet lytte mellem sæt-
ningerne i de sidste mange indlæg, fordi selv om det har handlet om kommunal økonomi og ompriori-
teringsbidrag og alt muligt meget meget vigtigt. 
Så er der faktisk rigtig mange gange blevet sagt, at vi mangler et sprog, vi mangler et fællesskab om-
kring, hvordan vi taler om tingene og behandler tingene. 
Det vil jeg gerne kalde på, jeg håber, at I vil være med til sådan fremadrettet i den kongresbillede vi går 
i, at tage det med ud i de enkelte enheder, hvordan er det, vi lige får formidlet det sprog, vi skal have, 
sådan at vi faktisk taler fra en fælles platform. 
En af tingene med forsøg og med skolerne det kunne jo være, at man måske også tager klasserumsle-
delse ikke sådan den, som vi kender, klasserums ledelseskursus, men det kunne være, at vi som forening 
skulle skubbe lidt til et fagprofessionskursus. 
Altså hvad er det for et sprog, vi skal bruge overfor forældre og overfor alt muligt andet? 
Det er sådan set, det der er mit ærinde, jeg håber, I vil være med på det, så vi kan styrke vores fagpro-
fession. 
Tak for ordet! 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så er det Cinna Vollmond! 
 
12.46 
Cinna Vollmond: Jeg er meget enig med Klaus holdning til skolen, som kommunalinstitution, men jeg 
har blot et enkelt spørgsmål til dig Klaus – det er, at de kanaler, som I har, som er åbne for jer, har de 
vist der er sikre ressourcer til skolerne, har de sikret ressourcer til folkeskolereformen til et sundt og 
sikkert arbejdsmiljø? 
Måske er det på tide at åbne kanalerne udad i stedet for opad. 
Det er blot en tanke, på Frederiksberg har vi på rigtig mange måder et rigtig godt samarbejde med Sko-
lelederforeningen, men vi savner, at der bliver talt udad i stedet for opad. 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det. Heidi Rasmussen! 
 
12.49 
Heidi Rasmussen: Jeg er rigtig enig med Klaus Hjortdal om, at vi ikke skal tale folkeskolen ned, der er 
ikke noget værre end, der er kommet en kvalitetsrapport, man er selv berørt på sin skole, og man synes, 
man gør det rigtig godt. 
Så er der en politiker, der går ud på forsiden af den lokale avis og siger; det er fandme for dårligt! Og 
taler det hele ned. 
Det skal vi ikke, det er ikke i nogens interesse, men der er forskel på, at tale folkeskolen ned og så gå ud 
og sige; det hele går godt! 
Eller pege ensidigt på at vi løfter det så fint, bare for at tale den op man kan godt sige i forhold til den 
pressede situation, vi er i, i forhold til fusioner og reformer og i forhold til, at der ikke er penge nok, så 
er det faktisk utroligt, så godt det går, og så stadigvæk pege på de ting vi rigtig rigtig gerne vil, men som 
der ikke er penge til. 
 
John Vagn Nielsen: Som I kan se på bagtæppet, så har vi ikke flere indtegnede under punktet, jeg er 
godt klar over, vi ikke er færdige med det i forhold til nogen forslag osv. formanden vær så god! 
 
11.53 
Anders Bonde Christensen: Ja, det var en redegørelse for de overvejelser, vi har haft omkring, om vi 
kunne udvikle folkeskolens rolle. 
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Nu har der jo ikke været den store meningstilkendegivelse, der har været her på kongressen, men jeg 
har sådan generelt – både på de kongresforberedende møder også i de samtaler, jeg har haft her under 
kongressen, fået indtryk af at det er bestemt en ide, vi skal arbejde videre med. 
Så Hovedstyrelsen skal jo konkludere, så jeg kan fortælle jer, det er den vej, konklusionen bærer, så hvis 
I er meget uenige i den, så er det altså nu, I skal sige fra. 
Så vil jeg godt sige til dig Dorte, jeg synes det er en ufattelig vigtig pointe, du har fat i her omkring 
sproget. 
Jeg sad og læste et indlæg af Thomas Rømer inde på Folkeskolen.dk, hvor han ville lave en analyse af 
en KL pjece, han opgave fordi sproget simpelthen var så mangelfuldt i forhold til den professionalisme, 
som den burde have haft. 
Det er utrolig vigtigt, at vi er opmærksomme på, at vores fagprofessionelle sprog ikke degenererer. 
Den vil jeg i hvert fald rigtig gerne tage til mig. 
Så har du også - synes jeg - nogle pointer i forhold til, at sproget jo er forskelligt i forhold til, når vi har 
den fagprofessionelle interne diskussion, og når vi har en diskussion med andre. Vi arbejder faktisk lige 
i øjeblikket på, om vi kan lave noget, som kan hjælpe i forhold til forældredelen, kunne vi kvalificere 
lærernes muligheder for at kommunikere med forældrene, så tror vi, der var meget vundet der. 
Da jeg for mange mange herrens år siden gik på læreruddannelsen, der var en fridag til fru Larsen, pligt-
læsning for alle os lærerstuderende, Martin Christensen havde en fridag til fru Larsen, som netop satte 
sit fokus på den der kommunikationsvanskelighed, der kan være. 
Det har jeg i hvert fald noteret mig, hvis jeg nu bliver genvalgt her senere på dagen, så vil jeg i hvert 
fald prøve at rejse den også i den nye Hovedstyrelse. 
 
John Vagn Nilsen: Ja, vi er færdige med debatten omkring det her delafsnit, vi har jo dels et forslag, der 
hedder nr. 0.4, som vi vender tilbage med på et tidspunkt efter frokost og debatterer, der kommer mu-
ligvis også i hvert fald et til over til de temaer, vi har været igennem. 
Da vil vi altså koncentrere os, om de forslag der har været. 
Lige inden vi går til frokost, så smutter vi lige en tur ned til det punkt, der hedder: Revision! 
 
Jeg vil give ordet til formanden: Anders Bondo Christensen. 
Anders Bondo Christensen: Ja, det er jo lidt mærkeligt pludselig at springe ned til det punkt. 
Det er ikke fordi, vi skal vælge revisor nu, men sagen er, at en af vores revisorer stopper med denne her 
kongres. 
Det er Verner Hylby, der har været revisor for Danmarks Lærerforening i rigtig rigtig mange år, når vi 
tager den nu, så er det, fordi Verner desværre bliver nødt til at forlade kongressen. Verner har også væ-
ret en trofast gæst på kongresserne, fordi det jo er noget af det, vores politisk valgte revisorer de gør, de 
følger med i, hvad sker der i organisationen? Fordi de jo skal ud fra en mere politisk vurdering sige; Er 
det den fornuftige måde, vi anvender vores midler på? 
Verner er selvfølgelig lærer, nu kom jeg til at sige, at da jeg for mange år siden blev lærer, Verner blev 
lærer i 1963, da var jeg da i øvrigt 4 år Verner og kom i Søllerød Lærer Kreds allerede i 1969, så efter 
ophør som kasserer så fortsatte Verner, som regnskabsfører i mere end 40 år har ført regnskab for Lo-
kal Kredsen. 
Verner har også været en del af det, der hed Repræsentantskabet, det der lå forud for vores kongresser, 
der blev han valgt til i 1972 og var valgt i mere end 20 år til Danmarks Lærerforenings kongres. 
Så var han revisor i det, der hed Amts Kredsen dengang. 
Så blev han valgt til foreningens revisorsuppleant i 1981, nu er det lige før, jeg også bliver lærer. 
Så blev han valgt til revisor for Danmarks Lærerforening i 1983. 
Det var Inga Kamp – os der er gamle i gårde, kan huske Inga Kamp, hun lavede lige en anbefaling her 
på kongressen i 1983, som en særlig kvalitet, at Verner havde stået for at kredsregnskabet blev udarbej-
det på edb. 
Det var sandelig en forgangsmand der Verner! 
I øvrigt pointerede hun, at Verner havde de regnskabsmæssige forudsætninger. 
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Verner har revideret ikke mindre end 32 regnskaber for Danmarks Lærerforening. 
Verner jeg vil gerne sige dig tusind tak for den meget vedholdende og kvalificerede indsats, du har bi-
draget med. 
Så kan jeg så dan for eget vedkommende også sige tak for nogle hyggelige stunder, det er jo ikke et 
højtlønnet job, at være revisor i Danmarks Lærerforening, for at sige det mildt. 
Når revisionen er afsluttet, har vi den tradition, at så går vi ud og spiser en middag sammen, der har vi 
haft rigtig hyggelige stunder, tusind tak skal du have Verner. 
Jeg vil genre have, du lige kommer herop og får en buket blomster! 
 
Ja, klokken er blevet 12, vi er nået frem til frokost. 
Ifølge tidsplanen skulle vi starte klokken 14, jeg ville godt høre jer, om vi kunne få lov til at stjæle bare 
et kvarter af jeres frokost. 
Vi ved, I skal ud at spise i byen, så vi tør ikke rigtigt, at tage mere, men kunne vi aftale, at vi mødtes her 
klokken 13.45? 
Godt det er en aftale! 
 
Torsdag den 10. september 2015 – fra kl. 13.45 - 16.00 
 
13.45 
Helle Hjorth Bentz: Jeg vil gerne bede jer om, at indtage jeres pladser! 
Så genoptager vi kongressen. Vi er stadig i færd med at behandle delafsnittet om Skolen i samfundet, 
det er det tredje delafsnit ud af de i alt 5 delafsnit, så debatten om formandens beretning. 
I frokostpausen er der blevet omdelt 2 forslag, der ligger foran jer, det er nummer 6 og nummer 7 fra 
Hovedstyrelsen. 
Jeg vil gerne give ordet til formanden, vær så god! 
 
13.46 
Anders Bondo Christensen: Ja umiddelbart før frokostpausen, så konkluderede jeg jo, fornemmet og 
hørt osv. – derfor konkluderer jeg - det var så det her omkring folkeskolen, Vibeke Lynge havde ikke 
helt hørt, hvad det var, jeg sagde, så hun kom farende op, så siger hun – øv, hvad var det lige, du kon-
kluderede på Anders? 
Hun skulle lige være sikker på, at vi gik ind på selvejende skoler, så vil jeg også godt sige, at så tror jeg 
efterhånden, jeg vil begynde at give Thomas ret i, at så er det Nordkoreanske tilstande. 
Nej, vi har forstået budskabet, at selvejende skoler, en tilpasset gymnasiemodel, som jeg siger i min 
mundtlige beretning. 
Det er ikke det, som vi ser, som løsningen, men problemstillingen har jeg sådan set også hørt, at vi sta-
digvæk er enige om, at vi skal have gjort noget ved den situation, folkeskolen er havnet i, hvor politike-
re på Christiansborg traf beslutninger, der er ikke nogen, der tager ansvar for, at økonomien følger 
med. 
Det har vi også fået forskellige input til, det har vi så prøvet at samle op i en konklusion, det er den, 
som har nummer 07. 
Som lyder sådan her: Det grundlæggende og voksende problem at Folketinget, der har ansvaret for at 
fastlægge folkeskolens opgaver ikke tager ansvar for, at skolen har den nødvendige økonomi til at løse 
opgaven. 
Hovedstyrelsen skal i samarbejde med politikere, forskere og andre interessenter på skoleområdet af-
dække mulige løsninger på udfordringen. 
På den baggrund udarbejdes en strategi, der involverer – såvel det lokale – som det centrale led i for-
eningen. I arbejdet inddrages internationale erfaringer. 
 
Her har vi f.eks. forslag fra Helen om at prøve at afsøge, om vi kunne lave en fælles dagsorden på en 
form for normering. 
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Vi har det forslag, som Thomas bringer med fra Tyskland, hvor man faktisk sikrer, at der er en grund-
tildeling til alle skoler fra Statens side. 
Det er sådan nogle ting, vi vil prøve at arbejde videre med. 
Når vi så prøver at folde det ud og så sige; det er noget, vi gør i samarbejde med politikere og forskere 
og andre interessenter, så er det fordi, vi tror faktisk også, der er nogen, der har en politisk interesse i, at 
prøve at gå ind i en drøftelse med os. 
Der er nogen, der ved mere om kommunal økonomi, end vi lige gør i Danmarks Lærerforening. Den 
viden må vi prøve at inddrage. 
Så er jeg da ikke i tvivl om, at en række af de interessenter, der er omkring skolen – ikke mindst foræl-
drene – vil have en rigtig stor interesse i, at vi får sikret et grundlag for skoler overalt i landet. 
Så det er det, der ligger i, at vi vil prøve at tage udgangspunkt i et samarbejde med andre. 
Så har vi også her - i løbet af diskussionen - fået at vide. Nå ja, det er jo noget man både skal rykke på 
lokalt og centralt, og det er også derfor, vi siger, at den strategi skal dække både centrale og lokale led. 
Så det er ligesom vores opsamling på det punkt. 
Så har vi jo tidligere samlet op i forhold til det tema, vi havde til debat i går – det havde fået et forslag, 
der hed 04. 
Nu har Hovedstyrelsen - inden vi rigtigt forholder os til det - skyndt sig at ændre vores eget forslag. 
Det er jo blandt fordi ordet Self-efficacy indgik i forslaget. 
05.06 
Jeg synes jo godt, man kan prøve at sætte dagsorden ved også at definere et nyt begreb, men det har vi 
ligesom fået at vide, det skal vi nok ikke gøre. 
Derfor har vi skrevet Self-efficacy ud af forslaget, men indholdsmæssigt er det nøjagtig det samme, som 
det I så i 04. 
Det vil jeg så også på Hovedstyrelsens vegne anbefale, at det er den konklusion, vi tager på den diskus-
sion. 
Helle Hjorth Bentz: Næstformanden, vær så god! 
 
13.51 
Dorte Lange: Ja tak for det. 
Lige inden vi forlader det her tema i beretningen, så er der faktisk noget, som vi faktisk har fået snakket 
lidt om, jeg ved, mange har talt om det hen over kaffen og mellem møder osv., men vi har ikke sådan 
taget en fælles organisatorisk beslutning omkring noget af det. 
Det er sådan et lille opråb, som startede på facebook, som er gjort af en – jeg kalder det en seminarielæ-
rer, jeg ved godt, det hedder det ikke nu om dage, hun hedder Iben Benedikte Valentin Jensen, hun har 
skrevet på facebook, det var faktisk en reaktion på en kronik i Politiken, hvor igen at der var en del 
sådan nogle velmenende folk – herunder faktisk også Klaus Hjortdal, som sammen med Stefan Her-
man og Mikkel Haarder fra Eva skrev om, hvordan reformen skulle kunne komme til at virke derude, 
og hvor Iben Benedikte her hun skriver så, at det jo igen er et eksempel på, at der er nogen, der mener 
en hel masse om skolen, men det er meget sjældent, det er lærere og pædagoger derude, som arbejder 
med de unge, som selv kommer til orde, som selv sætter definitionerne. 
Sådan lidt i stil med det, som Dorte skulle op og sige noget om før med, hvor er egentlig vores eget 
professionelle sprog henne? 
Det hun opfordrer til, det er at mødes i morgen aften klokken 20 foran Christiansborg ved trappen på 
Christiansborg. 
Jeg er godt klar over, at rigtig mange af jer ikke er i København i morgen aften, men om I nu hørte om 
nogen, der havde lyst til at tage herover en tur, jeg vil jeg i hvert fald fortælle, at jeg kommer. 
Jeg ved også, at Anders har tænkt sig at komme derind en tur. 
Hun opfordrer på denne her måde: Alle i den pædagogiske praksis, alle lektorer der er i professionshøj-
skolen, fordi I vil understøtte en pædagogisk praksis og alle jer studerende, som jeg har undervist i 12 
får, for at I skulle kunne tænke selv, kunne blive fag personligheder og som heldigvis ofte var klogere 
og mere erfarne end os undervisere. Indimellem sikkert også de ledere, som I kommer ud til. 
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Mød mig på trappen ind til Christiansborg fredag den 11. september kl. 20, medbring et foto af det sted 
på skolen og de mennesker der, som I elsker mest. 
Tak et instrument med og ordene til sangene - Kære Linedanser!  – Du kom med alt det, der var dig! 
Lad os give fotoerne til vores nye minister og lad os synge sangene, lad os stå sammen foran den byg-
ning, som burde være rammen om de tanker, som vil give os mulighed for at udvikle vores fag person-
ligheder! 
Det er jo sådan en lidt utraditionel måde at gøre tingene på, og det er heller ikke til at vide, hvor mange 
der kommer. 
Der har været lærere, der har skrevet til mig og til andre også, hvorfor organiserer Danmarks Lærerfor-
ening nu ikke busser til ind foran – nu skal vi virkelig markere? 
Det har vi faktisk sådan ladet være med at bringe til torvs, fordi vi synes faktisk, at det her initiativ er et 
fint initiativ, som på denne her måde vokser op fra en enkelt person, hvis Danmarks Lærerforening går 
ind og tager det her, så begynder det pludselig at blive vores demonstration osv., det synes vi ligesom 
ikke, der er belæg for, det vil blive en helt anden karakter. 
I hvert fald så synes jeg lige, I skulle have at vide her på kongressen, at det foregår, jeg kommer i hvert 
fald. 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja så fik vi fremlagt Hovedstyrelsens forslag nummer 06 og nummer 07, omkring 
nummer 06 der skal I jo være opmærksomme på, at forslag nr. 06 erstatter, det tidligere nummer forslag 
4, så det skal I bare se bort fra. 
Så vil jeg sige til Kasper Mortensen, som har indgivet en taletid til forslag nr. 4 Kasper, den gemmer vi, 
til forslag 6, den er sat på der, men forslag 6 og 7 skal I lige have lejlighed til at kigge på og forholde jer 
til, derfor så udskyder vi behandlingen af de her forslag til senere under det her beretningspunkt. 
Nu gør vi stedet det, at vi fortsætter med det fjerde delafsnit. Det forslag til opdeling af debatten om 
formandens beretning. 
Det fjerde delafsnit, det er det, der hedder samfundsforhold! 
Som indeholder emner, som velfærdssamarbejde, forhandlingsfællesskabet, internationalt samarbejde, 
foreningens ansvar i forhold til aktuelle samfundsmæssige udfordringer og dagpengekommissionens 
anbefalinger. 
Jeg vil gerne starte med at give ordet til næstformanden, vær så god! 
 
13.55 
Dorte Lange: Ja tak for det. 
Jeg vil godt sige noget, om det internationale samarbejde. 
Formanden var jo i sin beretning inde på, at vi arbejder på at styrke den fælles fagprofessionelle stemme 
underviser organisationerne imellem, det gør vi også internationalt. 
Her har vi et mangeårigt samarbejde i DUKs organisationerne, som vi kalder DLI, det står for Dan-
marks Lærer Internationalt. Arbejdet går sådan især i forhold til Bruxelles og EU, selvom Birgitte 
Birkvad er gået på pension, mange ved jo, hvem hun er, så har vi stadigvæk et velfungerende kontor i 
Bruxelles, nu med Kristina Aaltonen som daglig leder. 
Det kan umiddelbart virke – nogle gange – som noget unødvendigt arbejde, der er nok at lave her-
hjemme, kan man sige, men der er simpelthen så meget, der bliver besluttet på uddannelsesområdet i 
Danmark, som vi i god tid kan fange op internationalt, og vi kan faktisk også i god tid komme til at 
påvirke det allerede ude internationalt, inden det når Danmark. 
Jeg er repræsentant for DLI  De danske undervisnings organisationer i vores europæiske lærerforening 
ETUCE bliver den kaldt. 
Som I måske ved, så stillede jeg også op til styrelsen i vores verdensorganisation EI, hvor ETUCE er 
europæisk regionen. 
Jeg ved, at der er nogen, der har givet udtryk for, om det nu er den bedste måde at bruge næstforman-
dens tid på, som at rende til alle de der møder ude i verden. 
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Det har jeg altså to ting at sige til – for det første ja, det er faktisk en god måde at bruge min tid på – 
for det andet så ville en eventuel post i vores verdensforbund, det kan betyde mange flere internationale 
ledere. 
En anden af vores repræsentanter har fået en plads i vores Europæiske styrelse i stedet for mig, men nu 
blev jeg så, som I nok ved, ikke valgt. 
Vi har alligevel valgt at engagere os i det af det, som Education International laver, det er nemlig det, 
som vi kalder A global response to Education Corporations – Education Corporations er så i denne her 
sammenhæng altså privatisering af uddannelser. 
Education International det er en meget stærk aktør på den internationale uddannelsesarena. 
Det kommer jo f.eks. af, at der er 30 millioner medlemmer af Education International på verdensplan. 
EI, som det også bliver kaldt, er der organiseret 400 organisationer fordelt på 170 lande. 
Der er ikke nogen andre fagforeninger, som har så stor en international verdensorganisation. 
Når EI sætter fokus på noget f.eks., at gå imod privatisering sådan som man gør i Global Response, så 
skaber det opmærksomhed i de internationale fora, som f.eks. FN og OSED, vi ved jo, at OSED også 
er dem, der rådgiver vores egen regering. 
Det er i hvert fald begrundelsen for at få en god profit på uddannelsen, det er ikke kun det etiske be-
tænkelige i, at man laver profit på børns uddannelse, men det bliver selvfølgelig også det her med, at det 
giver et enormt demokratisk underskud, hvis uddannelse skal til at drives på markedsbetingelser alene. 
I USA og i England da har et kæmpe firma allerede plantet meget solidt i skolerne med undervisnings- 
og testsystemer som vi i endnu højere grad vil se tendenser til herhjemme. 
Det betyder afprofessionalisering er lærerne. 
Et af de allerstørste firma hedder Person?, det er et forlag, som er gået væk fra at producere undervis-
ningsmaterialer over til faktisk at producere it baseret undervisningsmidler med tilhørende testsystemer. 
Person har nu også andel i den kommende Pisa undersøgelse, så de er jo kommet til at ligge inde med 
viden om det faglige niveau på alle 15 årige i OECD-landene. Det er en kæmpe stor videns base, de 
kommer til at få og giver dem nogen enorme markedsfordele senere hen. 
En ting er jo, at der er private firmaer, som får indflydelse her i det, som man på verdensplan kan kalde 
The Global North. 
Altså den del af verden, vi er med i, den udviklede industrialiserede verden. 
Så er der den indsats, som private gør for at få foden indenfor i The Global South, der bliver der opret-
tet skoler, som er såkaldte low fee – altså det koster ikke så meget, at sende dit barn i sådan en skole, 
men det koster er alligevel en meget meget stor andel af de familiers indkomst. 
De her skoler, de skal så konkurrere med de – ikke altid så gode tilbud, som staterne er i stand til at 
stille på benene. 
Det giver en enorm indtjeningsmulighed for de her firmaer, at oprette de skoler. 
Det som så er Global Response’ indsats i forhold til det her, det er jo, at være med til at hjælpe lande. 
F.eks. Kenya er et af de steder, hvor der er de her profit schools. 
Vi hjælper så vores kenyanske søsterorganisation med at få afdækket, hvor stort er egentlig problemet? 
De har fundet ud af nu, der er 400 af de skoler i Kenya. Så kan vi også hjælpe med til, at vores kenyan-
ske søsterorganisation får mulighed for, at sige det til regeringen i Kenya og være med til at lave noget 
lobbyarbejde i forhold til, at det ikke er nogen særlig smart udvikling for Kenya som land, at der er så-
dan nogen store firmaer, som tjener penge på uddannelse. 
De kan tjene rigtig mange penge på det. EE anslår, at der er – på engelsk så ville man sige – 4,5 trillio-
ner dollars. 
Jeg har været ved at regne, ikke fordi jeg regner meget på det, men 4,5 trillioner dollars, svarer til 4,5 
billioner dollars eller 4,5 tusind milliarder dollars, det svarer til 30.000 milliarder kroner. 
Vi er oppe i sådan ret store tal, det slet ikke til at forholde sig til. 
Men det er, hvad man kan hente ind, hvis man for alvor kommer ind på markedet for uddannelse, så 
der er motivation nok at hente i det her. 
Så kan man så sige; kommer det egentlig os ved i Danmark? 



 181 

Her er jo ikke den tendens, det er jo langt ude at tænke på, at man skulle kunne tjene penge på at lave 
uddannelse i Danmark, sådan er det selvfølgelig – indtil videre – kan man sige, men den strømligning, 
der sker i vores uddannelsessystem, den simplificering af mål og en meget mere sådan strømlinet op-
følgning på målene er i høj grad med til at bane vej for, at det er nemmere at komme private firma over 
til. 
Vi ved, at McKinsey som jo har designet metoderne på opfølgning i implementeringssekretariatet, at de 
også er et af de konsulentfirmaer, som er spiller på denne her internationale bane. 
Danmarks Lærerforening var inviteret til et møde i Udenrigsministeriet for nogle måneder siden. 
Indimellem holder Udenrigsministeriet møde med potentielle investorer i Danmark. 
Jeg var så med til det møde, og der var Mcgraw-Hill 
Det er et andet meget stort firma, de var og præsenterede et IT-baseret undervisningssystem, hvor ele-
ven helt selv kan blive undervist og træne sine færdigheder og samtidig blive holdt orienteret om, hvor 
langt man er i forhold til målene. 
Det er et meget højt avanceret og adaptivt system. 
Sprogbarrieren gør så lige umiddelbart, at det ikke helt lige passer til Danmark og konsulenten derfra 
måtte da også indrømme, at systemet ikke kan anvendes, hvis eleverne skal samarbejde om opgaveløs-
ning. 
Men konsulenten havde også talt med Bjarne Corydon, han var stadigvæk finansminister på det tids-
punkt. 
Bjarne Corydon var jo også meget bekymret over, at det nu være blevet sværere for lærerne at have tid 
med det enkelte barn. 
Ja, I hørte rigtigt! 
Et møde i Udenrigsministeriet, som handlede om investering i Danmark, hvor et undervisningssystem 
forinden må have været præsenteret for finansministeren. 
Lidt sjov konstellation. 
Men den her bekymring om, vi nu havde tid til den enkelte elev, det forstod konsulenten jo også, at det 
måtte lærerne jo også have denne her bekymring. 
Så kunne det her system jo hjælpe, fordi så kunne man jo have en stor gruppe elever til at sidde med det 
her system, så kunne man - som lærer - have meget bedre tid til nogle andre elever samtidig. 
Altså, der er hjælp at hente. 
Det er jo helt sikkert den måde, som private investorer kommer til at præsentere ideer på, det er ved, at 
vi har fået så store problemer i vores skolevæsener, at vi er nødt til at få hjælp. 
Vi ved, at det internationale samarbejde kan hjælpe til, at vi får opdaget sådan nogen tendenser her i 
god tid, at vi får lavet nogle gode argumenter omkring det, som vi kan føre frem overfor vores regerin-
ger. 
Noget af det, som er drivkraften i det her, det er jo, at vi ved med vores hjemlige forskning, at lærere er 
motiverede – ikke bare af at gøre noget godt for deres elever – men de er også meget motiveret af, at 
kunne gøre noget for det samfund, de lever i og for at påvirke den samfundsudvikling, vi er i. 
Det gælder også internationalt. 
Så hvis først man får kørt skolevæsenerne ned til sokkeholderne, så er det jo, at de her internationale 
firmaer har mulighed for at komme ind og hjælpe til, og det er så det, at det internationale samarbejde 
f.eks. i A Global Responce på Corporate Education skal hjælpe imod så. 
Tak for ordet! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Gordon, Hovedstyrelsen vær så god! 
 
14.05 
Gordon: Ja, så skal det handle om dagpenge – dagpengekommissionens arbejde og et nyt dagpengesy-
stem. 
De seneste 5 år har dagpengespørgsmålene været en politisk varm kartoffel, kan man vist roligt sige. 
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For den regering der lige er gået af i juni, da var det dens akilleshæl, dens hovedpine hele vejen i sin 
regeringsperiode. 
I 2010 da vedtog VK regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti og de radikale den dagpengereform. 
Den halverede dagpengeperiode, og samtidig fordobledes genoptagelsesperioden, altså en forringelse 
med en faktor 4. 
Det skulle øge arbejdsudbuddet, sagde de. 
De sagde også, at højst fire personer ville miste dagpengeretten årligt, som følge af formuens stramnin-
ger, det sagde Adam, som var Finansministeriets regnemaskine. 
Når de udfasede stod overfor at miste dagpengene, jamen så ville man da fluks finde sig et arbejde, sag-
de de. 
Det kom ikke til at holde stik. 
Siden januar 2013 er mere end 60.000 personer faldet ud af dagpengesystemet. De har mistet deres 
dagpengeret, det er et problem - i sig selv - for de mennesker, men det er også et generelt problem på 
længere sigt, det er nemlig en trussel mod den danske arbejdsmarkedsmodel. 
Den danske model hviler på bevidstheden om, at man – hvis man mister sit arbejde, så har man et 
økonomisk sikkerhedsnet under sig. 
Det er argumentet for, at det - sammenlignet med mange andre lande - er nemt i Danmark at skille sig 
af med arbejdskraften. 
Hvis der rokkes ved den økonomiske sikkerhed ved ledighed, så har vi – som lønmodtagere – heller 
ikke nødvendigvis råd til at udvise den fleksibilitet, der gør, at det er nemt at afskedige medarbejdere i 
Danmark. Altså et flexicurity system. 
Med dagpengereformen i 2010 har man klippet nogen store huller i sikkerhedsnettet, dem har vi brug 
for at få repareret nu. 
Et nyt dagpengesystem skal sikre, at de, der mister deres arbejde ikke mister deres og deres families 
eksistensgrundlag. 
Derfor er det helt afgørende, at det gøres nemmere end i dag, at genoptage ny dagpengeret. 
Det er vigtigt, at det altid kan betale sig for den ledige at tage selv få timers arbejde. 
Et nyt dagpengesystem skal passe til et arbejdsmarked, som i stigende grad er karakteriseret ved hyppige 
jobskifte og skiftende beskæftigelsesgrader. 
Genoptjeningen skal gøres mere fleksibel, som sagt selv få timers arbejde skal tælle med i en løbende 
genoptjening af ny dagpengeret. 
Noget af det her er dagpengekommissionens medlemmer faktisk enige om. 
En ny dagpengereform skal også sikre, at systemet bliver ved med at være attraktivt for alle på det dan-
ske arbejdsmarked. 
Derfor er det også afgørende, at der ikke skæres i dagpengesatserne for at finansiere forbedringer på 
andre områder. 
Om seks uger – sådan ca. – der præsenterer dagpengekommissionens sit bud på et nyt dagpengesystem. 
Det er i hvert fald det, der er målet, så må vi se, om det bliver et fælles samlet bud fra hele kommissio-
nen eller, der bliver udtalt mindretals holdninger i den sammenhæng. 
Det er meget enkelt, at tiden frem til da benyttes til at lægge pres – både på regeringen, på de politiske 
partier, på Folketinget, på arbejdsgiverne, men også på vores egne hovedorganisationer for at gøre dem 
klart, at det er uacceptabelt, hvis de ledige selv skal betale regningen for en reform. 
Det er nemlig indbygget i nogen af de modeller, der er i spil i kommissionen lige nu. 
For nogle uger siden blev der lækket en teknisk rapport fra kommissionens arbejde, som indeholdt nog-
le modeller, tre modeller. 
Alle de tre modeller indeholdt en nedsættelse af dagpengesatsen. 
Det er også i spil, at man vil indføre karensperioder for dimittender. Hvis det sker, altså hvis man på 
den måde lader de arbejdsløse selv betale for andre forbedringer f.eks. omkring genoptjeningen, hvis 
man lader de arbejdsløse selv betale regningen, så risikerer vi, at det ikke længere vil være attraktivt at 
melde sig ind i en A-kasse, fordi forsikringsordningen ikke længere yder reel forsikring. 
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Man vil simpelthen opleve – det kender vi fra internationale erfaringer – at man begynder, at lade være 
med at melde sig ind i en dagpengeordning. 
Noget af det der stod i kommissionens kommissorier, det er faktisk, at man skal sikre et langtidshold-
bart dagpengesystem. 
Vi risikerer, at man er på vej i den stik modsatte retning. 
Det er uacceptabelt, og det vil være rigtig skidt, hvis vores hovedorganisation FTF sammen med LO 
bringer sig i en situation, hvor man – for at opnå nogle forbedringer – går med til, at de arbejdsløse selv 
skal betale. 
Vi er ikke i en situation, som fagbevægelse der kalder på, at vi skal gå ud til vores egne medlemmer og 
forsvare forringelser i dagpengesystemet, det er ikke acceptabelt, det gør vi ikke, og det vil vi ikke. 
Vi vil i Danmarks Lærerforening i samarbejde med Lærernes a-kasse - vi kender deres formand, flink 
fyr – arbejde for at holde politikere og andre interessenter fast på, at vi skal have et fleksibelt dagpenge-
system, som også er fair. 
Vi har et godt samarbejde a-kasserne imellem og mellem organisationerne, vi vil bruge den indflydelse, 
vi har i fagbevægelsen - og i særlig grad i FTF – på at arbejde for, at der kommer reelle forbedringer for 
den enkelte ledige, og at man ikke lader den ledige selv betale. 
Dagpengesystemet skal forbedres, men det er altså ikke de ledige selv, der skal betale. 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak – formanden, vær så god! 
 
14.12 
Anders Bondo Christensen: I min mundtlige beretning var jeg også inde på, at vi som fagbevægelse har 
et ansvar, der rækker udover os selv, vores egen faggruppe, vi har også et samfundsansvar, vi skal ikke 
være et politisk parti, vi skal være partipolitisk uafhængige, men det er klart, at vi skal være engageret i 
det samfund, vi en del af. 
Jeg nævner det, som et eksempel på flygtningestrømmen, som stod på tærsklen til Europa, i løbet af de 
48 timer vi har holdt kongres, er der sket en dramatisk udvikling, tænk vi er kommet i en situation, hvor 
flygtninge flygter fra Danmark, det er godt nok ynkeligt. 
Det er så beskæmmende, synes jeg, at vi har sat annoncer i aviserne i Libanon for at fortælle – I skal i 
hvert fald ikke komme til Danmark! 
Jeg synes, det er svært at finde ord for at beskrive, hvad det er for et signal, vi sender som samfund. Et 
er, at man kan sidde og sige; jamen det er jo fuldstændig vanvittigt, når vi gerne vil være et åbent demo-
krati i øvrigt ved vi, at vi får brug for, at der kommer nogen til Danmark for at være med til at sikre den 
nødvendige arbejdskraft, men det aller allerværste er da det signal, vi sender til de helt konkrete menne-
sker, der kommer til Danmark – I er uønsket! I er en belastning for os! 
Det er det signal, vi sender. 
Jeg vil bare sige, det er jo helt grotesk lige det her, men hele valgkampen syntes jeg var ynkelig, hvor 
partierne prøvede at overgå hinanden ved at fortælle, at de var i hvert fald strammere, de skulle i hvert 
fald sørge for at stille krav! 
Nogle af de mennesker der kommer til Danmark har været igennem nogen lidelser og nogle forløb, vi 
slet ikke kan forestille os, nogen af de børn, som i øjeblikket kommer til Danmark har ikke modtaget 
undervisning i tre-fire år, så har vi kun det at sige til dem – at I er en belastning for os! 
Det synes jeg simpelthen er så ynkeligt. 
Der er nogen her på kongressen, der har sagt, skulle vi ikke lave en udtalelse omkring det? 
Jeg synes, vi i stedet for skulle prøve at sige; vi vil tage ansvar, og på den måde vise at vores holdning er 
til den situation, der er opstået. 
Vi har gennem børnekonventionen forpligtet os til, at give folk beskyttelse mod krig, vold, misbrug og 
udnyttelse. 
Vi har forpligtet os til, at børnene skal have en udvikling gennem skolegang i fritiden og information 
ved at give børnene retten til livet. 
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I artikel 22 står der – Statens forpligtelse til at sørge for særlig beskyttelse af børn, som er flygtninge 
eller som søger flygtningestatus og tæt samarbejde med ansvarlige organisationer og beskyttelse af og 
hjælp til flygtningebørn. Det har vi forpligtet os til. 
Vi er også en del af det danske samfund, derfor synes jeg, vi skal – her fra kongressen – sende et signal 
om,  at det ansvar det vil Danmarks Lærerforening også påtage sig. 
Derfor har vi fra Hovedstyrelsen et forslag til kongresvedtagelse, som jeg vil fremlægge nu, det lyder i al 
sin enkelthed: 
Danmarks Lærerforening vil tage initiativ til at afsøge mulighederne for, hvordan foreningen aktivt kan 
være med til at give flygtningebørn en god tilværelse i Danmark, i samarbejde med andre organisationer. 
Der tages blandt andet kontakt til BUPL, Røde Kors, Børns Vilkår, Red Barnet og Dansk Flygtninge-
hjælp. 
Med det forslag vil vi gerne sige, at det her skal vi samarbejde om alle i det danske samfund, men vi har 
også noget at bidrage med. 
Noget af det vi kan gøre, det er, at være rigtig meget opmærksom på, hvad er det for et undervisnings-
tilbud, de flygtningebørn får. Sørger vi for, at det undervisningstilbud tager højde for, at nogle af bør-
nene, som sagt ikke har haft undervisning i 3-4 år. 
Hvordan sørger vi for, at de ting de bærer med i rygsækken, at der er nogle voksne, som kan hjælpe 
dem med at bearbejde det. 
Vi vil prøve at snakke med de organisationer, der har en ekspertise på området og har mange års erfa-
ringer for at arbejde på det her felt, og så vil vi prøve at se, hvordan kan Danmarks Lærerforening kon-
kret bidrage til en fælles indsats? 
Noget af det jeg forestiller mig, det er, at vi skal være til også at aktivere nogle medlemmer. 
Vi har tit snakket om, det med at være engageret i f.eks. en Kredsstyrelse eller at lade sig vælge, som 
tillidsrepræsentant, det kan være lidt uoverskueligt, men der er faktisk flere, der har givet udtryk for – 
kan vi få nogle projekter, hvor vi kan bidrage, så vil vi gerne det! 
Kan vi lave et eller andet koncept, så vi får samlet nogen af de medlemskræfter til at gå ind og gøre en 
indsats her, så er det sådan noget, vi vil prøve at overveje. 
Så har vi en medlemsgruppe, som vi tit overser. 
Hele vores medlemsgruppe i Fraktion 4, men som faktisk jo viser en levende interesse for foreningens 
arbejde, vi så, da vi i forbindelse med lockouten i 2013, hvor jeg mødte rigtig mange fra Fraktion 4, der 
var med til at give begejstring og kampgejst til alle os andre. 
Jeg kunne da godt forestille mig, at vores pensionistgrupper ude i de enkelte Kredse vurderer - kan vi 
måske også gå ind og bidrage med et eller andet i denne her sammenhæng? 
Det vil vi selvfølgelig prøve at se, om vi også kan systematisere og se, om vi kan komme med nogle 
bidrage til. 
Men jeg synes i stedet for at vedtage en eller anden udtalelse, hvor vi i virkeligheden siger, at andre skal 
gøre noget, så sender vi et langt stærkere signal, hvis vi siger; vi gør noget! 
Jeg var med til demonstrationen på Nytorv den dag, den såkaldte integrationsydelse blev vedtaget. Inte-
grationsydelse! Man skulle det eksplosionsydelse, skulle man! 
Fordi vi ved alle sammen, at lige præcis det, at vi nu tvinger de her nye børn og vokse, som kommer til 
Danmark til at leve i fattigdom, at det er ekskluderende i forhold til at blive en del af samfundet, det er i 
virkeligheden nogen politikere ønsker, de skal føle sig uvelkomne, de skal tvinges til at flygte videre til 
andre lande, men i den forbindelse var det, at generalsekretæren i Red Barnet sagde det, som jeg også 
citerede i min beretning, at den situation de her børn kommer i, det kan få livsvarige konsekvenser for 
dem, vi ved, at chancen for at få et uddannelsestilbud bliver stærkt forringet ved, at de skal have en 
opvækst i fattigdom. 
Vi ved, at deres risiko for arbejdsløshed bliver langt større, det er sådan set nu, de børns fremtid skal 
sikres, det skal vi se, om vi kan hjælpe med til at tage et ansvar for. 
Derfor fremlægger vi det forslag fra Hovedstyrelsen. 
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Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Det forslag til kongresvedtagelse, som formanden lige har fremlagt – på 
vegne af Hovedstyrelsen – må gerne blive omdelt, tak. 
Det har nummer 08, hvis nogen af jer studser og tænker; hvor er nummer 5, så vil jeg bare sige, I skal 
ikke lede efter det, fordi nummer 5 eksister ikke, så det er nummer 08. 
Vi vil behandle dette forslag senere samtidig med de to andre forslag, nummer 6 og 7 inden vi afslutter 
dette beretningspunkt. 
Så går vi videre med talerrækken til delafsnit 4 om samfundsforhold, jeg har seks indtegnede talere, jeg 
kan se, at Allan Nielsen som er den første står allerede deroppe, jeg vil gerne tillade mig at gentage vo-
res opfordring fra i formiddag til jer øvrige indtegnede talere om, at når I begynder at kunne se jeres 
navn på talerlister, så begynder I at bevæge jer heropad, så vi får et flov i talerrækken. 
Vær så god Allan Nielsen! 
 
14.20 
Allan Nielsen: Ja tak for det, jeg vil gerne sige noget om den internationale bistand  og den del af for-
mandens beretning, som netop handler om det internationale arbejde. 
Særligt glædede denne her artikel mig en del, artiklen kan hentes ude i forhallen, altså ude i foyeren der-
ude ved det bord, den stand som Ulandssekretariatet har stående derude. 
Hvis ikke I har fået den allerede, jeg ved i hvert fald Flemming Sørensen gik rundt i går og uddelte den, 
hvis ikke I har fået den, så synes jeg, I skal hente den på et tidspunkt, når der er pause og læse den, det 
er udmærket læsning. 
Artiklens overskrift det er efteruddannelse rykker, lærerne fra Zanzibar får ny viden. 
Artiklens overskrift er Efteruddannelse rykker, lærerne fra Zanzibar får ny viden, faglig stolthed og 
større arbejdsglæde. 
Den er skrevet af Katrine Christophersen. 
Sidst i artiklen kan man så læse, at Gribskov lærer Kreds siden 2003 har samarbejdet med ZATU, som 
er Zanzibars Lærerforening. 
Det vender vi tilbage til om lidt. 
Vores engagement går nemlig længere tilbage og startede helt tilbage i 1988, hvor 2 tillidsrepræsentanter 
havde været på internationalt kursus på Frederiksdal og kom begejstrede tilbage og fortalte, at de havde 
hørt et fantastisk og fængende indlæg af foreningens formand, han hed på det tidspunkt Martin Rømer, 
vigtigheden af at Danmarks Læreforening støttede den faglige kamp i den såkaldt tredje verden. 
Det handlede ikke kun om godgørenhed, det handlede om demokrati og faglig kamp på tværs af græn-
serne. 
Et forslag, som den daværende Kredsformand tog til sig og satte det til vedtagelse på den efterfølgende 
generalforsamling. 
Nogen af jer vil sikkert spørge; hvor pokker ved han dog det fra? 
Det ved jeg, fordi jeg dels har fundet det gamle referat frem fra dengang, dels fordi det var min første 
generalforsamling som nyudannet lærer i det tidligere Græsted-Gilleleje Kommune, jeg var der. 
I det første mange år støttede vi et af foreningens projekter i Liberia, dette projekt stoppede på grund 
af borgerkrig. 
I 2003 koblede vi os på foreningens arbejde i Østafrika Tanzania, Kenya, Zanzibar. 
I de sidste 6 år har vi udelukkende støttet SATU, som jo så er Zanzibars lærerforening. 
Hvorfor gør vi så det? 
For lærerne i Kreds 34 handler det her om solidaritet, det at være med til at skabe ordnede forhold for 
kolleger i andre lande, det giver faktisk rigtig god mening for os. 
Når vi på billeder fra ZATU og i regnskaber kan se, at de penge som vi har bidraget med, blandt andet 
er gået til opbygning af et fagforeningskontor i Zanzibar med stole, borde, pc og andre ting eller, at 
vores bidrag er blevet brugt til efteruddannelse af lærere, det er det bevis for os på, at vi støtter en god 
sag. 
Med vores støtte har lærerne i Kreds 34 været med til at forbedre vilkårene for lærerne i Zanzibar. 
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Når lærerne på Zanzibar har fået deres eget kontor, som sådan kan virke, er dette netop med til at styr-
ke dialogen med regeringen med arbejdsgiveren og andre interessenter, foruden at det jo også virker 
som en fælles base for lærerne. 
Som sagt er vores bidrag siden 2003 gået til ZAZU til opbygning af et fagforeningskontor og til efter-
uddannelse af lærere. 
Derfor gør det et ekstra indtryk for mig, når jeg læser den artikel og kan læse historien om Rave, der er i 
lære på en skole Stone Town. 
Hendes historie handler om mange ting, det er historien om vigtigheden af fagforeninger og deres be-
rettigelse i et demokrati og ikke mindst i opbygningen af et demokrati. 
Det er en historie om en lærer, der brænder for sit fag, det er også en historie om, at som lærer er du 
med til at gøre en forskel, der betyder noget for andre mennesker. 
Det er også historien om ligestilling. 
Sidst, men ikke mindst er det også en historie om en lærer, der fået højnet respekten om sit fag og som 
kender vigtigheden af fællesskab og solidaritet. 
Jeg får det næsten til at lyde som om, at det er Kreds 34, der står for hele det der arbejde, det er det 
ikke. 
På generalforsamlinger og i Kredsstyrelsen er der en enighed om, at have den tilgang til vores solidari-
tetsarbejde, at vi ligger os op ad større projekter, som foreningen er involveret i. 
Det gør vi ved at have løbende dialog med sekretariatet, og siden 2003 har vi hvert andet år bidraget 
med ca. 25.000 kroner til foreningens arbejde på Zanzibar. 
Flot artikel og tak til Hovedstyrelsen og sekretariatet for at have taget initiativ til at få udarbejdet denne 
artikel. 
Til sidst vil jeg blot opfordre alle til at gå hjem i jeres Kredsstyrelser og drøfte foreningens solidaritets-
arbejde og tage stilling til, om ikke det er sådan en ting, som jeres Kreds skal gå ind i. 
Tak skal I have! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Regitze Maria Flannov, Hovedstyrelsen, vær så god! 
 
14.27 
Regitze Maria Flannov: Tusind tak. 
Mit indlæg er en kommentar til det internationale arbejde og ikke mindst de aktuelle samfundsmæssige 
udfordringer, det handler om ligestilling. 
Jeg er rigtig glad for revideringen af principprogrammet, som vi vedtog – ja, det har vi ikke helt gjort 
endnu, men vi kommer til det. 
I processen har vi fået debatteret bredt, et af de temaer vi har debatteret, som har ligger brak i nogle år 
har været ligestilling. 
Jeg tror, at netop ligestilling er en af de samfundsmæssige udfordringer, hvor vi - som forening - kan 
tage et medansvar, og hvor jeg faktisk tror, at vi som lærere kan yde et væsentligt bidrag. 
Hovedstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som jeg er en del af, som senest har udarbejdet pjecen, 
som jeg har her – Bliv aktiv i Danmarks Lærerforening, som blandt andet skal ”Styrke rekrutteringen af 
både mænd og kvinder til organisationsarbejdet med det mål, at begge køn er ligeligt repræsenteret i 
foreningens besluttende organer” 
Se det forpligter både centralt og lokalt i foreningen, jeg håber, at I alle vil tage den ud fordring op. 
I principprogrammet står endvidere, at det enkelte barn skal have mulighed for at skabe sin egen identi-
tet, og skolens hverdag skal være præget af ligeværd. 
I den europæiske fagbevægelse er arbejdet med ligestilling mellem kønnene en meget stor sag, jeg har 
selv haft fornøjelsen af at deltage i konferencer om køn og ligestilling sammen med kolleger fra ETU-
SE, som er organisationen, der samler de europæiske lærerforeninger. 
Kollegerne i Europa blander sig aktivt i de nationale udfordringer vedrørende ligestilling. 
Lige fra at producere undervisningsmaterialer, påvirke kurikulum, deltage i samfundsdebatten, involvere 
sig i tiltag til bekæmpelse mod vold mod kvinder. 
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Til at påvirke ligestillingslovgivning osv., osv. 
Danmarks Lærerforening bør være en langt mere aktiv aktør i ligestillingsdebatten herhjemme. 
Det er nødvendigt, vi har et helt ekstremt kønsopdelt arbejdsmarked, og vi ligger ikke specielt prangen-
de i forhold til ligestilling i ledelse, forskning m.v. Noget tyder på, at vi markant fastholder kønstereoty-
perne og dermed begrænser den enkelte i at se muligheder og vælge frit. 
Jeg tror, at ligestillingsdebatten i Danmark trænger til en renæssance. 
Som lærere kan vi gøre en forskel. 
Vi ved fra forskningen, at der er større indbyrdes forskelle indenfor drengegruppen og indenfor pige-
gruppen end, der er forskelle mellem drenge og piger, som køn. 
Men alligevel fortsætter vi høj grad med at videreføre kønsstereotyper. 
Ligestilling handler også drenge og piger fri fra historiens og kulturens begrænsende kønsstereotyper. 
Lige nu arbejder vi på, at få udarbejdet nogle gode råd til, hvordan man i skolen kan understøtte ligestil-
lingen ved at tage udgangspunkt i den enkelte elev. 
Vær opmærksom på ikke at fastholde kønsstereotyper, planlæg undervisningen og udvælge materialer 
der ikke er kønnet. 
Undgå at generalisere ved f.eks. at tale om vilde drenge eller stille piger, sandsynligvis taler vi i så fald 
kun om et fåtal af eleverne. 
Vær opmærksom på hvilke rollemodeller, der vises og vær varsom med kønsopdelt undervisning. 
Generaliseringer holder liv i unuanceret forestillinger og det kan begrænse den enkelte elev. 
En erfaren kønspolitisk debattør blev en morgen i radioen spurgt om, hvordan hun troede, man ville 
debattere ligestilling om hundrede år. 
Hun svarede, at de nok til den tid ville undre sig over, hvor meget vægt vi havde lagt på køn og ikke på 
mennesker. 
Måske kan vi få gavn af, at vores nye minister også er minister for ligestilling, det skal vi udfordre. 
Vi arbejder videre i vores lille arbejdsgruppe, vi skal inddrage forskning, og skal vi – forhåbentlig – ud-
arbejder noget godt materiale, der kan bruges af medlemmerne. 
Jeg håber, I vil støtte op om det arbejde, det er stadig vigtigt! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Anders Liltorp, vær så god! 
 
14.31 
Anders Liltorp: Tak! 
For det første stor ros til det forslag om, at vi også tager et ansvar i forhold til flygtningebørnene, det er 
simpelthen en katastrofe, sådan som behandler folk i øjeblikket. 
Nu er vi ved foreningsansvar i forhold til aktuelle samfundsmæssige udfordringer og udfordringerne 
kommer ikke kun os udefra, men også indefra, vi kender det fra, når man bruger ordet reform. Det er 
jo oprindelig ment som en forbedring af noget. 
Jeg tror ikke, der er nogen her, der er i tvivl om, at hver gang hovedreformen kommer nu, så er det 
mere et udtryk for en forringelse. 
En af de reformer som vi også mærker konsekvenserne af lige nu, det er beskæftigelsesreformen. 
Det hænger uløseligt sammen med dagpengereformen. 
Det er på samme måde en lovmæssige måde at indrette samfundet, så når du – enten er på vej ud af 
arbejdsmarkedet, bliver syg eller hvad der nu kan ske igennem et liv, hvordan får vi dig så i beskæftigel-
se? 
Et enormt vigtigt politikområde. 
Inge var heroppe og fortælle om Working poor for nogle år siden på en kongres, jeg kommer lige med 
en meget kraftig bekymring, jeg håber virkelig ikke, det bliver rigtigt, men det kan være, vi kan få nogen 
sick and poor. 
Jeg ved ikke, om I har hørt om det, det tror jeg nu nok, I har, men der er et nyt ord for kontanthjælp. 
Det hedder ressourceforløbsydelse. 
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Det er sådan en ydelse, som kan parkere folk i op til fem år. Intentionen har vel egentlig ikke været, at 
parkere folk, intentionen har været, at man skulle kunne lave en helhedsindsat omkring borgere, som 
både havde sociale, psykiske og måske også helbredsmæssige problemer, og derfor har rigtig svært ved 
at komme ind på arbejdsmarkedet. 
Så indholdsmæssigt er det jo præsenteret korrekt. 
Men som I kan se det på vores eget område, så er der jo tale om en reform – i moderne forstand – så 
styringsmekanismerne bagved kan gøre, at alt hvad der handler om økonomi, det taler imod indholdet. 
Nu har jeg fået lov til at fortælle en lille historie, jeg lover at anonymisere det. 
Det hr. overlærer – hr. overlærer har, inden han tog en meritlæreruddannelse været fængselsbetjent. Hr. 
overlærer er en stor mand – både fysisk, men også i forhold til, hvor mange børn og mennesker, han 
faktisk kan rumme. 
På et tidspunkt så kan han ikke rumme mere, som fængselsbetjent. Det går faktisk så galt, at vedkom-
mende får PTSD – altså Polsk Traumatisk Stress Syndrom. 
På det tidspunkt træder den fagforening der selvfølgelig i kraft, sikkerhedsnettet træder i kraft, han be-
nytter sin mulighed for at tage en læreruddannelse, et job hvor han trives stolt. 
Så sker der jo hverken værre eller bedre, end at - som det sker for helt almindelige mennesker – der 
kommer noget skilsmisse, der kommer noget sygdom, der kommer en lockout, som berører vedkom-
mende meget. 
Stille og roligt så er der nogen tegn på at det Polsk Traumatiske Stress Syndrom dukker op til overfla-
den igen. 
Udover det så får hr. overlæreren så også en diagnose på kræft og skal i behandling. 
Det her er jo ikke klynk, det er sådan noget, der sker for vores kolleger ude på arbejdspladserne i dag-
ligdagen, det sker for et helt almindeligt menneske. 
Vi går ind i sagen, det er klar, vi hjælper ham, skolelederen hjælper ham, Rødovre kommune hjælper 
ham. 
På et tidspunkt så er han ude af vores hænder, han vælger – Gud ske tak og lov for det – at fortsætte 
med at være medlem af Rødovre Lærerforening og Danmarks Lærerforening. 
Pr. 1. 7. i år træder denne her nye økonomiske incitamentsdel i beskæftigelsesrapporten i kraft. 
Der går ikke mange øjeblikke, før vedkommende ikke længere skal være på sygedagpenge, men bliver et 
anbefalet ressourceforløb. 
Begrundelserne er simpelthen så mangelfulde. 
Jeg er alvorlig bange for, at det her ikke er det første og eneste eksempel, vi forfølger selvfølgelig sagen, 
det er sendt til Ankestyrelsen, men når vi taler dagpengekonvention og løsninger og sikkerhedsnet, så 
skal vi altså også huske, at andre fagforeninger de må også stå med denne her oplevelse af, at folk – af 
økonomiske årsager – bliver ringere stillet end det, der faktisk var meningen. 
Så det er fint, vi taler dagpenge, men vi bliver også nødt til at stille ansvarlige politikere det scenarie op, 
der tegner sig, når vi taler beskæftigelsesreform. 
Omkring dagpengekonventionen, så synes jeg også, det er værd at kæmpe for, det er faktisk usandsynlig 
vigtigt. 
Hvad var egentlig baggrunden for, at vi lavede A-kasserne? Det var jo netop, at man ikke - som medar-
bejder – skulle stå med hatten i hånden og bede om penge fra kommunen i sognerådet. 
Der var nogle stolte medarbejdere, der sagde, det finder vi os ikke i! 
Vi laver vores egen A-kasse, vores arbejdsløshedskasse. Det var en kæmpe sejr, at det blev statsaner-
kendt, så det blev en rettighed, som blev lovreguleret. 
Men hvad skete der med hele udgangspunktet for at have dagpengesystemet, arbejdsløshedskasserne? 
Politikerne har jo nu skamredet det i en grad, så jeg tænker; hvis ikke vi kan få presset politikerne med 
dagpengekommissionens fremlæggelser til at gøre noget, der er bedre, så synes jeg, så skal vi overveje – 
hvad gør vi så? 
Vi kan ikke vente på det. 
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Kan man lave noget forsikringsordninger? Hvad ved jeg, vi bliver nødt til at tænke videre på det her, 
ellers mister vi den del af fagbevægelsen, der handler om, når du i det arbejdsliv mister dit arbejde, hvad 
gør du så? 
Det må vi ikke! 
Tak for ordet! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak, Jens Gårdmand, Hovedstyrelsen, vær så god! 
 
14.38 
Jens Skovmand: Ja tak! Det jeg nu vil tale om kunne et eller andet sted også gå ind under det punkt, der 
hed – Medlemmernes arbejdssituation – men den opdeling som vi har haft nu her – formandens beret-
ning gør, at der er rigtig rigtig meget overlap, derfor har jeg valgt at tage det op under det her punkt, 
fordi det går faktisk en hel del på den destruktion, vil jeg sige, af det velfærdssamfund, som vi har 
kendt. 
Det er nok sådan på, hvad jeg har hørt fra TR ude på de specielle områder, det er, hvad jeg har hørt på 
møder med Handicaporganisationer, det er det, som jeg lige vil ridse op på. 
Jeg er godt klar over situationen er meget forskellig rundt om i landet. Nogen steder er det gået mere 
hårdt til benet, andre steder har man set anderledes på det. 
Jeg har tidligere stået her på talerstolen, og fortalt om presset på specialundervisning for voksne. 
Den føljeton kan fortsættes, men den skal nu suppleres med, at de spådomme vi havde for fire-fem-
seks år siden, de nu er blevet til virkelighed. 
De fleste områder er stadig under pres, mange tilbud er forsvundet helt eller delvist. 
Ekspertisen forsvinder sammen med det. 
Kommuner der hjemtager borgere, tager nemlig sjældent fagfolkene med fra de pædagogiske udvik-
lingsmiljøer, der eksisterede, de bliver derfor nu slået fuldstændig i stykker i takt med at opgaverne bli-
ver spredt ud til kommunerne – til de enkelte kommuner. 
Kommunerne oplever – vi går efter, det der hedder bedst muligt til bedste pris. 
Hvis vi skal oversætte det direkte til de handlinger, der er, så betyder det prisen først, kvaliteten næst. 
Konkurrencestaten er allerede slået kraftigt igennem på lige netop specialundervisningsområderne og i 
det hele taget de områder, der er målrettet børn, unge og voksne der har særlige behov. 
Selve arbejdstidslove og Bilag 4.1. Den gælder jo ikke bare for folkeskolen, den er også rammende for 
de andre undervisningsområder ligesom i folkeskolen er situationen andre steder også præget af, at der 
slet ikke er en fornuftig sammenhæng mellem ressourcen og arbejdsopgaven. 
Flere områder er ikke dækket af uddannelseskrav, når vi taler om de specielle områder. 
Så konsekvensen af forbedringer i arbejdsmiljøet og arbejdstids, som man kunne ønske sig, de omkost-
ninger de bliver fulgt af en slet skjult trussel om reduktioner eller, at andre faggrupper tager over. 
Anders nævnte i sin beretning eksemplet med en skole, hvor undervisningen – der tidligere har været 
varetaget af lærere – nu forestås hovedsageligt af pædagogansatte, jeg kender også eksempler på det. 
I virkeligheden er det kun fordi, det er tjenestemændene, der stadigvæk er læreransat nogle steder. 
Lærerne er i den grad udsat for en urimelig opgave, når de skal tilrettelægge deres arbejde. 
Hvis de vælger at undervise i færre timer, ja så bliver tilbuddet dyrere, og i et større omfang vil kommu-
nerne så vælge en billigere løsning. 
Det stiller lærerne overfor et urimeligt krav, de kan ikke tillade sig – på nogen måde – at klandre at de 
skal arbejde rigtig rigtig mange timer. 
Man kan sige, at du skal arbejde en vis legemsdel ud af bukserne eller modsat, så lukker vi! 
Eller læs – du bliver fyret! 
Det er konkurrencens vilkår indenfor området mange steder. 
Der er også nogen andre, vi skal være opmærksomme på, det er hele konsulentområdet, som konsulent 
har man jo ikke den samme beskrivelse i kraft af Lov 409, arbejdstidsloven eller beskyttelser i det hele 
taget i kraft af de aftaler, vi har. 
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Der er til gengæld et stor indtjeningskrav, det indtjeningskrav er kombineret med et krav til en masse 
formalier og dokumentation. 
Kravene til skriftlighed er store, men det er i virkeligheden jo hele kontakten, at der kommer penge i 
kassen. 
Det vil med andre ord sige, der skal undervises og være rigtig rigtig mange klienter og elever. 
Når taksterne så sættes ned, jamen så kan man jo kun fastholde indtjeningen gennem flere personnum-
re, man skal med andre ord have flere elever. 
Det kræver jo også mere dokumentation. Flere opgaver med deraf følgende mere skriftlighed er lig med 
ringere tid til den enkelte opgave. 
Hvor er det så lige tiden til al den dokumentation skal komme fra – ja ganske rigtigt, forberedelsen. 
Der er selvfølgelig stor forskel på de opgaver konsulenter udfører, men uanset om det er konsulenter 
på ? i specialundervisning, voksne eller det er PD’er i egen læring, så er det det samme, der gør sig gæl-
dende. 
58.53 
Kvaliteten risikerer at blive ringere, og vi kommer ind i en nedadgående spiral. 
Områderne har i den grad politikernes bevågenhed, som et besparelsesobjekt. 
Så jo ringere kvalitet, des sværere bliver det, at argumentere for vigtigheden og jo lettere bliver det for 
kommunerne at pege på det, som et spareobjekt. 
Kommunerne tager imod spareråd, desværre har det viste sig, at netop de svageste og udsatte må holde 
for. Det har de allerede gjort i stort omfang, og det har vores medlemmer også mærket. 
Kommunerne har ansvar for at sikre, at deres borgere, børn, unge såvel som ældre får et kvalificeret 
undervisningstilbud og ikke et pasningstilbud. 
Desværre har man klart indtryk af, at kommunerne ser alt for meget på økonomien, før de tager ansva-
ret for deres svageste og mest udsatte borgere. 
Det er ikke i orden i det moderne velfærdssamfund, at man vælger at ramme de, der ikke har ressour-
cerne til at tage til genmæle. 
Det er svært, at være vidne til, hvordan kommunerne sparer på de svageste, og min frygt er, at de også 
bliver ramt af den igangværende sparerunde, som er en konsekvens af regeringens krav om ompriorite-
ringsbidrag. 
Desværre kan jeg konstatere, at de første tilbagemeldinger på budgetforlig, at det også går hen og bliver 
en realitet. 
Vi må have vores opmærksomhed også på den del af velfærden i vores samfund. 
Tak! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Næste taler er Kim Nielsson og derefter har jeg en enkelt indtegnet taler til 
dette 4. delafsnit om samfundsforhold, hvis der ikke er flere, der ønsker ordet derefter, så vil jeg gå 
videre til 5. delafsnit, vær så god! 
 
14.44 
Kim Nielsson: Tak, jeg vil gerne støtte Gordons beskrivelser af de aktuelle regler for modtagelse af 
dagpenge, som uacceptable. 
Det glæder mig rigtig meget at høre en så tydelig og klar udmelding fra vores ledelse her i Danmarks 
Lærerforening. 
Lige nu er det jo sådan, så hvis jeg havde været arbejdsløs her i september måned, så havde jeg kunnet 
imødese at få 16.500 kr. 
Det vil sige et godt stykke under min almindelige månedsløn, så heller ingen pensionsindbetaling på 
min pensionskonto – 6.000 kr. der mangler der. 
Vil det så sige – hvis man bor i København, som jeg gør, så kan man - udover at være arbejdsløs - imø-
dese, at man måske også skal flytte ud af sin lejlighed. 
Så jeg ønsker alt mulig held og lykke med kampen Gordon. 
Det er med. 
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Man må også se det ind i en sammenhæng, hvor vi har en finansminister, der siger, at der er mange på 
det danske arbejdsmarked, der ikke er deres løn værd. 
Så er der altså åbenbart nogle kræfter, der arbejder på at man skal – enten – skal man arbejde eller også 
må man så bare være fattig. 
Eller, som det blev sagt heroppe, at man kunne nærmest bare arbejde og være fattig samtidig. 
Det skal vi også gøre alt for at undgå. 
Jeg hørte i radioen en politiker sige – det var lige en flygtig ting, inden jeg skulle i skole – ja, flygtninge-
ne de skal jo hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet for at blive en del af fællesskabet! 
Så havde hun jo ligesom sagt, stemplet to grupper ned med dem, altså jeg synes, at vores værdier her i 
Danmarks Lærerforening går ud på, at alle har en værdi i vores samfund, alle er en del af fællesskabet i 
det danske samfund, og det så uanset om man er arbejdsløs eller man er i arbejde og man er syg eller 
man er flygtning. 
Tak! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Så bliver det Morten Refskov – i mellemtiden kan jeg sige, at jeg har modta-
get tre talesedler vedrørende kongresvedtagelse 08, dem tager vi, når vi behandler de tre forslag senere 
hen. Vær så god Morten! 
 
14.48 
Morten Refskov: Ja tak! 
I virkeligheden – det første jeg lige vil komme med en kommentar til, det er noget, der rækker rigtig 
langt tilbage, det handlede om det her med målstyring, hvor jeg ikke blev indtegnet, men fik at vide, at 
det kunne jeg jo komme med en replik på i forbindelse med et andet indlæg, så det gør jeg lige kort. 
Jeg kan godt binde det lidt sammen - i virkeligheden – med de her samfundsforhold, fordi målstyring 
tror jeg i virkeligheden ikke der er nogen af os, der sådan i udgangspunktet var så meget imod, sådan i 
den klassiske lærerforstand, det her med at man opstiller mål for sine elever, men for mig at se, så er det 
et symptom på det her politiske, ideologiske højreskred, som sker her i vores samfund i øjeblikket er 
foregået over en lang periode, at vi går rigtig meget individ veje. 
Vi har hele tiden et individ, der bliver hævet over fællesskabet, uanset om vi taler om den enkelte skole, 
den enkelte lærer eller den enkelte elev, så er det hele tiden med udgangspunkt i individet. 
Jeg ønsker jo sådan set, at vi har et individ, som er via et fællesskab og ikke fra et fællesskab. 
Det passer meget godt sammen med den fortælling, der også kommer i, at opdrage et samfund som 
ikke - sådan set – vil bidrage tilstrækkeligt til at fællesskabet kan løfte de opgaver, som er imellem os. 
Det er voldsomt bekymrende, og det er noget, vi skal forholde til, alle de tendenser som peger i den 
retning og herunder ser jeg også sådan noget, som målstyring. 
Nå det var i parentes bemærket. 
Det jeg i virkeligheden vil op for at sige lidt om, det er i forhold til vores anseelse i samfundet og noget 
omkring solidaritet – i forhold til andre faggrupper. 
Jeg synes jo sådan set, at det er ret dystre politiske tider, vi er underlagt i øjeblikket, hvad enten vi taler 
samfund, vi taler folkeskole eller, vi taler fagbevægelse, så synes jeg egentlig at billedet er ret dystert. 
Rigtig meget op ad bakke vi har også, som Danmarks Lærerforening længe været for ensomme. 
Vi har stolet for blindt på vores egen betydning og styrke, så har vi også udviklet en selvtilstrække-
lighed, som måske nok også var medvirkende årsag til, at vi ikke fik hjælp, da vi blev sat udenfor døren 
i 2013. 
Kort før sommerferien havde jeg en snak med et højtstående administrativ leder i Ballerup, som meget 
utvetydigt sagde noget, som ganske vist ikke overraskede mig, men alligevel gjorde noget ved mig. 
Han sagde; det er en offentlig kendt hemmelig at kommunerne synes at lærerne er en faggruppe, som er 
klart mest besværlig at samarbejde med! 
Jeg har overhovedet ikke noget imod at være besværlig, men jeg vil samtidig gerne opfattes, som en 
konstruktiv og troværdig med- og modspiller, når det kommer til udvikling af folkeskolen. 
Sådan tror jeg langt fra altid, at vi opfattes. 
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Søren Viemose, som vi jo selv har brugt til kurser om forhandling i vores forening, hvor 200 fagfor-
eninger skal gøre sig interessante overfor arbejdsgiverne, han kalder det vist ligefrem – at man gøre sig 
lækker. 
Jeg er bestemt ikke enig i alt, hvad Søren Viemose siger, men han er en erfaren og vidende mand, som 
formår at provokere vores selvforståelse, og det er sikkert ikke så skidt endda. 
For hvis vi skal være hudløst ærlige, så har vores indflydelse på skoleudviklingen været støt dalende 
igennem de sidste 25 år. 
Det er der mange forklaringer på, men det ændrer ikke på, at det er noget rigtig skidt, for folkeskolen 
har brug for politisk stabilitet og en stærk lærerstand. 
Vi har holdt skole i flere tusinde år, før man begyndte at tale om fagforeninger og velfærdssamfund, så 
vi er særlige. 
Skolen er særlig, vi lærere er særlige, men vi er ikke mere særlige end smeden og politibetjenten, og vi er 
ikke mere værd end andre faggrupper. 
Det er jeg imidlertid bange for, at vi somme tider har fået det indtryk af. 
Det skaber ikke opbakning til skolen og vores stand. 
Hvis vi ønsker andres solidaritet, så må vi jo starte med selv at udvise solidaritet. 
Vi kunne starte i det små med, at forholde os til om vi i forhandlingsfællesskabet skal respektere lavt-
lønsgruppernes ønske om at få en lidt større bid af kagen. 
Procentvise lønstigninger giver mere i toppen end i bunden, så det er vel ikke så mærkeligt, at f.eks. 
FOA ønsker kronetillæg, måske ville det komme os godt igen, hvis vi – som den højst lønnede gruppe 
– var villige til at holde os lidt tilbage og lade andre få lidt mere lavtløn. 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Så har jeg ikke flere indtegnede taler vedrørende dette delafsnit, derfor vil 
jeg runde behandlingen af et af, dog således at jeg er opmærksom på – formanden beder om ordet! 
 
14.52 
Anders Bondo Christensen: Ja, nu er jeg ikke helt enig i din historieskrivning Morten. 
Jeg synes faktisk, at vi var inde i et stærkt opadgående kurve fra 0’erne og en del år frem, det kulmine-
rede så i en overenskomst i 2008, som både arbejdstidsmæssigt og lønmæssigt var rigtig god, vi stod 
faktisk og var enige om, at vi havde lavet noget, som ville få en særdeles positiv betydning for den dan-
ske folkeskole. 
Jeg husker tydeligt også udtalelserne fra daværende chefforhandler i KL Mads Lebech, men vi kender jo 
så alle sammen historien, at der så ganske kort tid efter bliver sat en hel anden dagsorden. 
Der sker et skifte i KL – både politisk og administrativt. Der er jeg så til gengæld fuldstændig enig med 
dig i, da har det godt nok været nedtur siden. 
Så har jeg jo haft ansvaret for først K 2 og senere Forhandlingsfællesskabet. 
Jeg vil bare sige, at en del af min opgave, det har selvfølgelig været at føre forhandlingerne i forhold til 
modparten, men det har så sandelig også været at prøve at få Forhandlingsfællesskabet til at blive en 
velfungerende enhed, så vi kan dække fra den ufaglærte kommunalt ansatte op til kommunaldirektøren. 
Det er ikke altid den nemmeste opgave, jeg tror, det er udmærket, at formanden har en vis form for 
pædagogisk indsigt i den forbindelse. 
Men jeg vil bare sige, det projekt vi satte i værk, forsøge i fællesskab at sætte i værk her i 2015, hvor vi 
gik ind og lavede et uddannelsesprojekt, som var målrettet, de af de ansatte i kommuner og regioner, 
som havde det laveste uddannelsesniveau. 
Jeg mener simpelthen, det er en særdeles god måde, at prøve og løfte de lavtlønnede på. 
Hvis vi bare går ud og løfter lønnen, uden at løfte kvalifikationerne så sker der meget nemt det, at de 
faggrupper bliver konkurrenceudsat i forhold til udliciteringer. 
Derfor mener jeg i virkeligheden, at den løsning vi fandt frem til i fællesskab – i forhandlingsfællesska-
bet – var et udtryk for en solidaritet, som bærer den rigtige vej. 
Jeg havde gerne set, vi havde brugt flere penge, men jeg har allerede nu gjort mig til talsmand for, at vi 
frem mod OK 18 drøfter, hvordan kan vi udvikle det projekt? 
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Derfor kan jeg ikke følge din linje i, at Danmarks Lærerforening ikke har prøvet, at sætte en dagsorden i 
forhold til også at vise solidaritet. 
Det synes jeg faktisk, vi har gjort både med OK 15 og ved tidligere overenskomster. 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. 
Så er vi klar til at gå videre til delafsnit 5, som vedrører organisatoriske forhold, der vil jeg gerne starte 
med at give ordet til formanden, vær så god! 
 
14.45 
Anders Bondo Christensen: Jeg skal gøre det forholdsvis kort, fordi jeg skal introducere to temaer, som 
jeg var grundigt omkring i min mundtlige beretning, der er ingen grund til at gentage mig selv. 
Det handler – begge temaer – omkring samarbejde organisationerne imellem. På forholdsvis lavt niveau 
og på højt niveau. 
Jeg sendte - igennem min beretning - en opfordring til, at vi prøver at vurdere perspektiverne i, at vi 
forener grundskolelærernes kræfter i Danmark. 
Jeg har argumenteret for det i min beretning, og jeg vil gerne supplere med nogle ganske få ting her. 
For mig er det først og fremmest den værdikamp, der foregår om, hvad er det, vi vil med skolen? Hvad 
er det, vi vil med vores uddannelsessystem? Som aktualiserer, at vi tager et skridt til et langt tættere poli-
tiske samarbejde. 
Det politiske samarbejde har jeg også et perspektiv, der kan føre helt frem til, at vi eventuelt laver en 
fælles organisation, det må vi se, men jeg synes i hvert fald, at vi skal drøfte med FSL, drøfte det med 
SL, der også har en lærergruppe. 
Hvordan kan vi prøve at forene kræfterne i forhold til at give et modsvar til konkurrencestatens skole. 
Der er også mere organisatoriske argumenter. 
Vi har været inde på vores egen økonomiske situation, det er heller ikke nogen hemmelighed, at andre 
organisationer også sidder og overvejer, hvordan man bruger pengene. 
Jeg vil påstå, at 70-80 % af det, vi laver i f.eks. FSL og i Danmarks Læreforening det er lobbyarbejde. 
Hvis vi skal være den bedst mulige organisation for vores medlemmer og kunne varetage deres interes-
ser, så tror jeg, at vi skal til at prøve at kigge på nogle måder at gøre det bedre på. 
Jeg har bestemt ikke den holdning, at stort altid bare er godt. 
For mig er det helt afgørende, at den organisation, som vores medlemmer er medlem af, at de oplever 
den som en organisation, der også varetager deres topprofessionelle interesser. 
Her ser jeg altså heller ingen modstridige i langt tættere samarbejde med SFL. 
Den sidste ting som jeg godt vil fremhæve her i forhold til min anbefaling af, at vi prøver at fortælle 
om, der er nogen muligheder for et tættere samarbejde, det er, at vi kan se – hvis vi kigger på den sam-
lede lærergruppe – så er der, vi har en forholdsvis høj organisationsprocent, men samlet set mister vi 
faktisk medlemmer. 
Det er en svækkelse af vores situation af lærernes situation, så jeg synes, der er nogen ting, der argu-
menterer for, at vi tænker på et tættere samarbejde, som jeg vist også sagde i min beretning; jeg har lidt 
svært ved at se, hvad der i virkeligheden taler for det modsatte. 
Så jeg vil gentage opfordringen til, at vi prøver at tage en drøftelse med FSL og se, om vi – i fællesskab 
– kan se nogle perspektiver i det tættere samarbejde. 
Det andet jeg også godt lige vil give et par ord mere med på vejen, det er hovedorganisationens samar-
bejde. 
Som jeg sagde, hvis det kan ske på det rigtige grundlag, og det vil jeg også gentage, så mener jeg i virke-
ligheden, at der er enorme perspektiver i, at vi får lavet en ny og stærkere hovedorganisation, som også 
tager fat på nogle af de samfundsproblemer, som vi også har drøftet på denne her kongres. 
Jeg mener, at den udvikling fagbevægelsen har været udsat for de seneste år med vigende medlemstal og 
derved også svækket indflydelse, det kan meget nemt få en selvforstærkende effekt. 
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Så er det sådan set – jeg havde nær sagt – ligegyldigt om Danmarks Lærerforening har en organisati-
onsprocent på 95 eller 97, fordi hele den danske aftalemodel står og falder med, at vi repræsenterer de 
medlemmer vi forhandler for. 
Der er altså en kritisk grænse der, derfor bliver vi nødt til at gøre noget. 
Hvis vi ikke tager ansvar for at sikre at fagbevægelse også eksisterer om ti år, så mener jeg ikke, vi er 
vores ansvar bevidst. 
Vi er langt fra i mål, men det vi skal forholde os til på kongresserne her i efteråret i FTL og LO, det er 
jo en principbeslutning om, at gå videre. 
Så skal vi senere have en beslutning om, hvorvidt vi kan se en fælles hovedorganisation foran os. 
Det er mit håb, at der vil være rigtig stor opbakning i både FTF organisationerne, LO organisationerne 
til i hvert fald at beslutte at gå videre. 
Noget af det vi er meget langt fra, at have et billede af, det er – hvad gør vi med den regionale struktur? 
Det er der selvfølgelig mange af jer, der er optaget af, fordi det er en del af jeres meget konkrete virke-
lighed. 
Der har vi altså meget forskelligt udgangspunkt i LO og i FTL. 
Jeg vil sige, jeg tror ikke, der er nogen af de to modeller, som vi også har beskrevet i det materiale, vi 
har sendt ud til de kongresdelegerede, som er den model, vi vil se i en ny samlet hovedorganisation, 
men vi har tid til at samle nogen af de lokale kræfter og prøve at drøfte – i fællesskab – hvordan kan vi 
udvikle en regional struktur i en ny hovedorganisation. 
Jeg synes, der er mange spændende ting i den måde LO har gjort det på. 
Der er også nogen ting, som vi ikke kan bruge. 
Jeg understregede i beretningen, at Danmarks Lærerforening skal være medlem af en partipolitisk uaf-
hængig organisationen, det er en hel klar forudsætning. 
Jeg tror ikke på, at vi i et moderne samfund står os ved, at være knyttet meget tæt op til et bestemt poli-
tisk parti, det gør vi hverken centralt eller lokalt. 
Det er jo selvfølgelig noget af det, vi skal diskutere, men jeg håber – som sagt – rigtig meget, at de to 
kongresser her i efteråret giver grønt lys til, at vi kører videre. 
Jeg vil også godt sige, at jeg tror, hvis tommelfingeren bliver vendt nedad, så er det her en dagsorden, 
der er død mange mange år frem. 
Vi har brugt rigtig mange kræfter på det, det har været fantastisk spændende, jeg har været med i FTL’s 
forretningsudvalg nu i 13 år, de to sidste år har været de år, hvor der har været det allerbedste samar-
bejde mellem de to hovedorganisationer, det er jo fordi, vi må se et fællesperspektiv og et fælles mål. 
Hvis vi mister det momentum, så synes jeg, vi har sat noget utrolig spændende og værdifuldt over styr. 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Thomas Andreasen, Hovedstyrelsen, vær så god! 
 
14.50 
Thomas Andreasen: Tak for det. 
Det er et indlæg omkring tillidsvalgte og de ændrede vilkår omkring det. 
Det er jo helt tydeligt at både vilkårene og rammerne fra vores tillidsvalgte har ændret sig markant de 
seneste år. 
Hele vores samfund er i konstant forandring, og det foregår med større og større hast. 
Vi har samtidig kunnet konstatere, at den formelle aftale ret, stadig bliver mindre samtidig med, at med-
lemmernes arbejdsforhold ændres konstant. 
Vi stiller krav til en helt anden ballast hos de tillidsvalgte. 
De, vi skal stadig kende love og overenskomster, kunne indgå formelle aftaler, men skal også kunne 
tænke fremad, handle strategisk, selv sætte dagsorden for udviklingen af kommunen og arbejdspladsen. 
Samtidig med denne generelle udvikling – der gælder hele arbejdsmarkedet – har vi i foreningen med 
Lov 409 og de store kommunale besparelser fået en øget udfordring i at få den nødvendige tid til TR og 
AMR’ernes arbejde. 
Vilkårene er meget forskellige fra Kreds til Kreds og endda indenfor Kredsenes arbejdspladser. 
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Det er lykkedes flere steder at få egentlige aftaler om tid til TR’s arbejde, det er straks lidt sværere, når 
det gælder arbejdsmiljørepræsentanterne. 
Vilkårene for TR og AMR’s arbejde har siden 2013 været et af foreningens indsatsområder. 
Det var også helt nødvendigt for arbejdsgiverne sendte, som formanden sagde i beretningen, nærmest 
en besked ud, der kunne læses som en fatwa mod, at vi inddrager de tillidsvalgte. 
Det signal er heldig markant ændret og meldingen fra KL er igen at tillidsrepræsentanterne skal sikres 
den nødvendige ramme til at kunne udføre den samlede TR opgave. 
Vi skal i fællesskab sørge for, at det budskab når helt ud på den enkelte skole. 
Samtidig skal – såvel hovedforeningen som Kredsene hele tiden have fokus på, hvordan vi bedst muligt 
hjælper og letter den tillidsvalgte i forhold til at skabe bedst mulige rammer for medlemmerne, men 
også for eget arbejde. 
Vi må dog erkende, at det flere steder er op ad bakke, hvilket gør, at vi er nødt til fortsat at have fokus 
på problemstillingen – både centralt og lokalt. 
Med virkningen her fra 1. august 2015 har vi ændret vores uddannelse til de tillidsvalgte, formålet med 
ændringen af uddannelsen er primært, at styrke deltagernes strategiske kompetencer. 
Hvordan kan TR’erne arbejde på mærkbare forbedringer af medlemmers vilkår på egen arbejdsplads? 
Netop fordi der er stor forskel på de konkrete vilkår i kommunerne og på arbejdspladserne har vi tilret-
telagt uddannelsen, så den foregår i tæt sammenhæng med den enkelte TR’s daglige arbejde. 
Det nødvendiggør et tættere og mere koordineret samspil mellem Kredsene og hovedforeningen om 
uddannelsen af de tillidsvalgte. 
Når vi har været rundt i landet og præsenteret den nye uddannelse for Kredsformænd og kursusansvar-
lige, har der været opbakning til den nye måde at tænke TR’ernes uddannelse på. 
Denne opbakning er også helt nødvendig for at vi kan lykkes med at styrke tillidsrepræsentanterne, så vi 
– på trods af store lokale forskelle - samtidig arbejder indenfor den fælles strategi og de politiske be-
slutninger og dermed styrker sammenholdet i foreningerne. 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak for det. Så giver jeg ordet til Karsten Munk Nielsen, og dernæst er det Jeppe 
Dehli. 
 
15.53 
Karsten Munk Nielsen: Ja, jeg takker mange gange for ordet og jeg vil prøve at efterleve dirigenternes 
opfordring til at gøre det kort. 
Så jeg vil mentalt scrolle ned til side 93 i mine notater, der står der faktisk: Anders, jeg beundrer dig, du 
er dedikeret til din opgave, du har en viljestyrke, du har en entusiasme, du er stædig og så har du ved-
holdenhed! 
Altså er det egenskaber, som jeg også sætter stor pris på, og som jeg også prøver at efterleve, det må jeg 
nok sige. 
Derfor blev jeg også glad for i går, da Anders sagde, at vi går stærkt efter de 300 millioner, som vi blev 
snydt for ved overgrebet i 2013. 
Nu er vi jo ikke de eneste, der er blevet snydt, vi har jo også en medlemsgruppe. 
Der er sådan set pensionsmæssigt stillet og herunder 93’erne, der kan jeg sige, det er kun 3,5 mia., det 
gælder, det er ca. 900 millioner, som vi blev snydt for pr. berørte medlem. 
Jeg så alligevel lys i mørket, da jeg endvidere kunne høre, at du i din mundtlige beretning sagde; at vi et 
vort arbejde, daglige arbejde skal vise, at vi respekterer alle medlemmers synspunkter, og vi skal vise, at 
vi respekterer alle medlemsgrupper. 
Jeg har blot et enkelt lille spørgsmål, det er, om de pensionsmæssigt dårligere stillede – og herunder 
93’erne – tilhører de der medlemsgrupper, og i givet fald så ser vi også frem til, at retfærdigheden sker 
fyldest! 
 
Helle Hjorth Bentz: Jeppe Dehli, vær så god! 
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15.00 
Jeppe Dehli: Ja tak. 
Jeg har lagt to sedler, så jeg har 14 minutter. 
Nej, det her drejer sig om de små medlemsgrupper eller det, som man måske skulle betegne, som de 
meget meget små medlemsgrupper, det er medlemsgrupper, der er så små, at de – når der bliver holdt 
juletræsfest på arbejdet ikke kan nå rundt om træet med mindre man klipper alle grenene af juletræet. 
Jeg har været på stolen før for at tale deres sag, det er medlemmer i mindre medlemsgrupper her, som i 
de lidt større sammenhænge er blevet taget hånd om i forbindelse med UUerne 
Hvor vi var inde i løbet af foråret at prøve at skabe nogle netværk, det giver god mening, at man skaber 
netværk for de medlemsgrupper, hvor de har TR’er på arbejdspladserne og så videre og så videre, men 
der er altså nogle områder, som er endnu mindre her, vi har medlemsgrupper, hvor der kun er en eller 
to, hvis der er mange, i bitte små og ofte regionale tilbud. 
Det drejer sig f.eks. om Torben, han er læreruddannet og regionsansat på Ungeskolens Psykiatrisk Cen-
ter, det er en Lise, Kaja og Alice de er logopæder på neurologisk afdeling på Glostrup Hospital og 
Rigshospitalet i øvrigt. 
Tina, som er faglig forhandlingsmedarbejder på Vestforbrændingen, Annelise er tale- hørelærer på Her-
lev Hospital og regionsansat, så er der Bente, der underviser på psykoterapeutisk center Stolpegård. 
Så er der Vivi, der lige er blevet nyansat på børnehospice, Sankt Lucas Stiftelsen i Gentofte. 
De er alle sammen medlemmer, som har krav på medlemsrettigheder, som resten af medlemsgruppen. 
De er super svære at løfte lokalt. Det er jo ikke fordi, vi ikke vil det, men vi må også bare erkende at det 
her med at skabe et netværk, det er en opgave, der er super interessant, fordi de her – det er mennesker, 
der på ingen måde ligner hinanden eller deler faglige fællesskaber eller noget som helst andet end det, 
der hedder et medlemskab af DLF. 
Når medlemmerne her spørger; hvordan er det lige med seniorordningen? 
Så skal vi faktisk på en intranet på regionen her, det har vi ikke adgang til, det får vi heller ikke adgang 
til, så vi skal bede dem om selv at komme med udskriften af de regionale politikker på de her områder, 
før vi kan rådgive dem om det, der står i den tekst, de selv lige har haft med. 
Det er altså den type af problemstillinger, vi sidder med i de her Kredse med de her ekstremt små med-
lemsgrupper. 
I Gentofte har man haft nogle forsøg med sådan nogle udviklingskonsulenter, som laver noget, man 
kalder – prøvehandlinger. Prøvehandlinger er egentlig kendetegnende med, at man ikke kan modsige 
dem, men egentlig bare gå i gang. 
Det kunne være metodeskolen, man kunne lave sådan en engang.  
Man går bare i gang, lad være med at stille så mange spørgsmål, man kører bare ud, kigger lige hinanden 
i øjnene og siger; vi mødes i morgen! 
Så gør vi det! 
Min opfordring vil være, at Danmarks Lærerforening – som central sekretariatsenhed – varetager de her 
folk, jeg lige har nævnt fra 1.1. 2016, så kan vi i øvrigt lære af den kongres, det er jo ikke om to år, vi ser 
jo allerede hinanden i øjnene en gang i løbet af 2016, så kan vi jo drøfte og evaluere, om det her er en 
holdbar løsning eller, om vi skal servicere dem på en anden måde, lokalt eller i et lokalt netværk. 
Det var det, tak! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Thomas Raa Olsen, vær så god! 
 
15.06 
Thomas Raa Olsen: Under det her skal vi jo behandle en del omkring skolelederne, det skal jo ikke gå 
helt ubemærket hen. 
Min og ledernes konklusion ved de seneste afstemninger om det her emne, den er stadig klar. 
Vi er igen inde på noget med to ben, selvom det selvfølgelig er i en lidt anden forklædning. 
Jeg ser mange medlemmer, der i hverdagen har brug for mange personlige armkræfter i mødet med 
skolelederen. Her har de meget lidt glæde af foreningens to ben. 
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Klaus har sagt det helt klart, det respekterer jeg fuldt ud, jeg syndet, det er godt og fint formuleret. 
Skolelederne skal lede mange og forskellige personalegrupper, der alle har betydning for, at en skole kan 
fungere. 
Det er udemokratisk, og det er forkert, at hævde at vi er mere end de andre. 
Uden rengøring på skolen bliver den lukket i løbet af få dage ? væk en måned. 
Vi kommer ikke udenom, at problemerne i hverdagen næsten altid kan henføres til forholdet mellem 
lærer og leder. 
1.28.45 
Netop derfor er det uholdbart, at begge parter i sidste ende skal græde ud ved Anders brede skuldre. 
Jeg vil have min formand for mig selv! 
Så kan skolelederne få en anden skulder at græde ved. 
Jeg har tidligere stillet forslag om, at Hovedstyrelsen skulle udarbejde en køreplan for ledernes exit fra 
Danmarks Lærerforening samtidig med en plan for, hvordan vi som to selvstændige foreninger kan 
samarbejde om alle de fælles flader vi har. 
Det fik ikke den store opbakning. 
Så det der sker nu, synes jeg, ligner lidt af – det nye ord – vi har nu fået en Mærsk aftale. 
Hvis det er så godt, at lederne er med i DLF, skal vi så ikke snarere hæve antallet af delegerede for frak-
tionen i stedet for at sætte det ned. 
Jeg vil godt vide, hvad planen er nu med den aftale, den forståelse som i det stille er kommet med sko-
lelederne og så formandskab. 
Altså med den medlemsgruppe, der nu to gange på kongresser har tilkendegivet, at de ønsker en frigø-
relse fra DLF. 
Jeg mener stadigvæk – som sagt – at vi som to foreninger ville være meget mere slagkraftige, når vi i 
forening kan udtale os om noget, og at vi på punkter, hvor vi har naturlige modsætninger med langt 
større troværdighed overfor vores respektive medlemsgrupper kan gå ud og gøre en forskel. 
Svesken på disken! 
Det er her, langt de fleste problemer er. 
Når vi holder TR møder, er det tilbagevendende emne altid – ledelse. 
Det er i den grad fraværende her på kongressen, det er det jo med god grund, fordi lederne jo vil med 
god grund også kunne sige; Ja! 
Det kommer vi jo ikke ret langt med, det dur simpelthen ikke, at vi den ene gang efter den anden skal 
høre, at det er svært at være leder. 
Jeg vil ikke have ondt af min leder. Ligesom jeg vil betakke mig meget for det modsatte. 
Det er en underlig situation, vi står i her. 
Med en omskrivelse, så kender vi det faktisk godt alle sammen, vi kender godt syndromet, en psykisk 
tilstand i hvilken personer, der undertrykkes imod deres frie vilje også udvikler et forhold til deres leder. 
Det kalder man Stockholm syndromet. 
1.30.56 
Vi kan godt forstå vores gidseltager i det daglige, selvfølgelig kan vi det, fordi vi er mennesker, men det 
forandrer altså ikke, at det ikke er en holdbar situation. 
Fri os fra det, og lad os fastslå at ledelse er et håndværk ligesom vores. 
Jeg er ansvarlig i mit arbejde, og det er lederne også. 
Hvis jeg ikke kan lave mit arbejde ordentlig, så er det min pligt at meddele det oppe i systemet, det gør 
jeg. 
Jeg er helt sikker på, at lederne også udviser det samme ansvar, derfor skal jeg ikke have ondt af dem. 
Jeg forstår godt Anes efterlysning i går, vi har også fået det nu her, men egentlig mener jeg, det er for-
kert, når nu vi har vedtaget, at lederne er en del af foreningen, så skal vi ikke sådan stå til regnskab for 
hinanden på den måde. 
Lederne er her i dag, fordi kongressen ikke har givet dem lov til at forlade foreningen i god ro og orden, 
sådan er det. 
I forhold til de andre punkter, der behandles under det her. 
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I er en samlet organisation for lærere i Danmark! 
Ja, hvad ellers – om du arbejder i en friskolen eller en folkeskole, så har vi samme interesser. 
Jeg håber, at det bliver den rigtige måde, man går ind til det her på, at det ikke bliver som en BDR mo-
del, hvor den ene overtager den anden. 
1.32.16 
 
Der er gode ting – helt sikkert - i begge foreninger, det skal være et koncentrat af de gode ting, der kan 
fortsætte samme linje. 
Jeg er med Anders i en samlet fagbevægelse, hvad ellers? 
Jeg er også opmærksom på, at jeg – eller i hvert fald en lærer, der ikke er så uheldig, som mig, kan se 
frem til et længere og sundere liv end et gennemsnitligt LO medlem. 
Men jeg er også opmærksom på det, som Morten kom ind på – lønudvikling. 
De to ting, at vi forlods ser ud til at have et bedre liv, et mere indkomst rigt liv, der kunne man måske 
vise noget solidaritet i praksis og ikke kun i teori, så fuld opbakning til at gå videre ad den linje for mig. 
Tak! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Line Winther Hultengren, vær så god! 
 
15.10 
Line Hultengren: Tak for det. 
Det er altså en forkølelse … at min stemme er lidt rusten. 
Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om det her med en samlet organisation eller desværre måske mere 
– mangel på samme. 
Da jeg i sidste uge var på Frederiksdal til et af de her kongresforberedende kurser, da blev jeg desværre 
bekræftet i noget, jeg faktisk har frygtet længe, det er, at vi ikke længere er en stor samlet forening, der 
står med fælles mål indenfor fælles rammer, vi er en forening med kurs mod, at blive sprængt til atomer. 
I vores – eller udmærkede – gruppediskussioner på det her kursus, kunne vi rigtig tit høre os selv sige; 
nå ja, jamen kender I ikke også det, at når vi nu alle sammen gør det her, og det her er vi jo enige om? 
Hvor folk kiggede lidt undrende og spurgte efter – gør I det, det gør vi altså overhovedet ikke hos os! 
I uddannelses regi, så er der ikke noget galt i, at vi ikke synes eller vil præcis det samme. Der har altid 
været forskel på, om du holder skole i Aalborg eller i Aarhus eller i Aakirkeby. 
Der er forskel på, hvordan hver især synes en skole skal køres, men forskellen ligger i de vilkår, vi ar-
bejde nu. Fordi vi ikke har oplevet den samme grad af forskel før, det resulterer desværre – lidt for tit – 
i, at vi også vender ryggen mod hinanden. 
Jeg har personligt af flere sammenhænge været sådan i strid modvind i skolediskussionerne, fordi jeg 
ikke rigtigt kunne genkende mange af de - i øvrigt – reelle skrækscenarier, som er rundt omkring på 
landsplan. Det er fordi, jeg – personligt selv – længe har kunnet fortælle nogle positive historier. 
Vi har haft – i starten af sidste havde vi et nedadgående sygefravær, mine kolleger og jeg selv mødte 
glade ind på skolen, men det var historier, der når jeg fortalte dem sådan ude, så blev det grin – hvad? 
Fordi det jo måtte være en joke, at noget overhovedet kunne fungere, derfor skulle jeg forsvare det, 
fordi der var da et eller andet helt galt. 
Det er ikke sådan, jeg har ikke på en perfekt skole, jeg ville ønske det var sådan, men det er det ikke, 
men jeg er kommet godt fra start. 
Det har mange andre også gjort. Der har været flere andre heroppe også, heldigvis – lad nu få lidt nu-
ancerende i det, fordi vi ikke må se det, som en joke, når noget fungerer godt. 
Det skal vi bruge som eksempler. 
Når der tidligere er nogen, som har talt om, hvorfor vi skal fortælle hinanden også de gode erfaringer, 
de gode oplevelser. 
Så ser jeg, det er vigtigt af to primære årsager. 
Det ene det er, det der hører til en tidligere diskussion omkring vores lærerolle, vi må ikke drukne i dår-
ligdomme og forfærdelige historier, den her, mens vi venter! 
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Vi bliver nødt til at dele vores erfaringer med hinanden. 
Det det handler om i denne her diskussion, det er vinklen om vores organisations fremtid og vores 
virke, som har ændret sig, som konsekvens af den ændrede skolehverdag især. 
Her er historierne vigtige, for at det bliver fælles historie og fælles erfaringer i en fælles forening. 
Det er lykkedes for ydre kræfter, at splitte vores organisation ad. Så vi ikke længere sidder i samme båd. 
Før i tiden sad vi en den samme type båd om end i sådan lidt forskellige farver, men i dag sidder vi i en 
jetjager eller nogen i IC4 tog eller på en racercykel eller desværre på bunden af en sø i en eller anden 
hullet jolle. 
Fra hvert sæde eller saddel så har vi ligesom kigget på hinanden og sagt; hvad laver I der? 
Efterfulgt af et; det er da virkelig dumt eller ja, ja, hvem har I kysset hm.. et eller andet på, for at kunne 
få lov til det? 
Igen, vi vender ryggen til hinanden i vores manglende forståelse, nogen vender hele ryggen til DLF. 
Ikke mindst så møder jeg nyuddannede som vender ryggen til DLF, fordi de ser sig ikke længere repræ-
senteret, fordi de ikke kan genkende det billede, der bliver tegnet af lærere eller tilgangen til skolehver-
dagen. 
Mange af dem, de er nemlig uddannet til noget andet, de er tilfældigvis uddannet til den skolehverdag, 
vi har i dag. 
Det er netop en anden vinkel på det her organisatoriske problem, det er ikke noget så vattet, som en 
udfordring, det er et problem. 
Vi splittes ikke kun mellem forskellige skoler og kommuner, vi splittes også mellem nyuddannede og 
erfarne. 
Jeg frygter, at vi kommer til at miste hele den generation, der er ved at blive uddannet lige nu og dem 
der netop er kommet ud. 
Allerede så brillerer min egen generation af lærere ved deres fravær her på kongressen, der er sgu ikke 
mange, der er blevet uddannet ligesom for en 4 eller 5 års tid siden. Vi skal altså længere. 
 
Jeg er faktisk overbevist om at – jeg er ret sikker på det er LL’er, der sidder hernede foran. 
Yes! 
Jeg er ret overbevist om, at hele jeres delegation, som vi har med her på kongressen, I har sikkert været 
ret meget uenige om mange af de ting, der bliver sagt heroppe fra. 
Jeg ved i hvert faldt, at som tidligere LL’er på kongressen, da var jeg meget uenig i nogen af de ting som 
alle de – gamle lærere – sagde. 
Det skulle der nok også blive sagt noget om her fra talerstolen. 
Det er ikke sådan, at jeg siger, at hverken I eller de nyuddannede og mine kolleger, de har ret. 
I har en rigtig rigtig vigtig stemme i alt det her, men I skal høres. 
I er en rigtig vigtig del af vores organisation, og vil gerne høre fra jer. 
Der hviskes – derfor skal I faktisk også herop og sige noget! 
I skal generelt sige noget ude i Danmark. 
Nu siger jeg så heller ikke, at det er så alle jer andre, der har ret. 
Alle jer, der har flere år på bagen i folkeskolerne, jeg siger bare; vi har et meget stort problem med, at vi 
på grund af vores meget forskellige hverdag og baggrund ikke længere kan se os selv som en samlet 
enhed med samme mål. 
Det er nødvendigt, og det er her, jeg virkelig håber, I vil tage med hjem. 
Mens vi finder lokale løsninger ikke kun på overlevelse, men også på faglig udvikling, så skal vi stadig 
have fokus på helheden. 
Vi må ikke glemme vores fællesskab. 
Selv når vi finder forskellige løsninger, så må vi ikke bekrige hinanden internt. 
Det må og skal vi have fokus på, hvis vi skal overleve som forening, især som en af Danmarks stærkeste 
og største foreninger. 
Tak for det! 
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Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Inge Thomsen, vær så god! Dermed så er det Vivi Sørensen. 
 
15.14 
Inge Thomsen: Jeg vil gerne forholde mig lidt til en samlet hovedorganisation, jeg synes, det er en rigtig 
god ide, at arbejde for det, men et er, det er tanker, der kommer i toppen af fagbevægelsen til det egent-
lig forgrener sig ud til medlemmerne i begge organisationer.  
Der er nok lidt langt, før vi ser, at vi bliver et stort fællesskab. 
Vi har jo, som lærere masser af ting at arbejde med, kan man godt sige, med alt det der har været sagt 
herfra. 
Så vi kunne egentlig godt få tiden til at gå, men der foregår jo også en masse andre ting, og en af de 
ting, der har været meget oppe det sidste år, det er kampen mod social dumping. 
Det er vigtigt, at vi står sammen om det i fagbevægelsen og arbejder og bekæmper den. 
Da vi var lockoutet og Anders var inde i Arbejdsretten, da varmede det jo rigtig meget, da vi så andre 
grupper komme ind med deres faner, at de kom ind og støttede. Og det billeder jeg har, det var den-
gang stewardesserne kom i virkelig flotte trøjer med støtte til os, de havde rundstykker med, de havde 
kaffe med. 
Det betød jo noget, at andre grupper godt gad at støtte os. 
Så kan man jo sige, så har de jo så været ude i en kamp her det sidste år gennem deres fagforening, de 
har jo været i Arbejdsretten en hel del gange faktisk var det sidste år - mod Rayon Air. 
Heldigvis så vandt de. 
Vi støttede dem også som fagforening, vi lavede en støtteudtalelse fra DLF, vi var også derinde med 
Arbejdsretten, vi var også med i demonstrationer, vi var også med til deres sejrsfest. 
Vi var også 25 lærere fra København og så lidt ude fra Ballerup, der tog ud og hjalp dem ude i lufthav-
nen, hvor de hver lørdag stod og delte løbesedler ud. 
De havde jo fordelt det, så det var forskellige personalegrupper. 
Det de sagde efter det, det var, at det varmede dæleme også dem, at der kom nogen udefra. 
Man kan sige, når vi snakker det med fagbevægelse, så tror jeg, det er på mange planer, vi skal gøre det. 
Altså et er – som jeg siger – de sidder og forhandler i toppen, det er jo fint, men vi skal også gøre no-
get. 
Det der betød noget derude, det gjorde at mange af 3F fagforeningerne i Hovedstadsområdet, de skrev 
artikler om det, nu havde lærerindernes fagforening været derude, det er så, hvad det er, men i hvert 
fald, så varmede det dem utrolig meget, vi havde været ude at støtte dem. 
Så vil jeg godt sige; nu er det ikke sådan en eller anden kæmpe kritik eller noget, men vi kunne godt 
have været nogen flere, der kunne godt have været nogen flere af de faner med de forskellige steder. Jeg 
synes jo faktisk gøre lidt ved os selv, når der er sådan nogle kampe, så går vi ud og viser, at vi støtter 
også andre fagforeninger. 
Det er jo ikke fordi, vi ikke gør det, vi mener det alle sammen godt, men i Kredsstyrelser os der sidder 
her, bare det vi mødte op, så ville vi faktisk vise, at vi har en stærk fagforening, det synes jeg, vi skal 
gøre. 
Så jeg tænkte; hvad gør man så! 
Det er jo nemt nok bare at stå og sige det der, men jeg synes egentlig, vi skal have det, som indsatsom-
råde i den hovedstyrelse, jeg synes, vi skal nedsætte en gruppe under Hovedstyrelsen, der faktisk har 
det, som indsatsområde, hvad sker der eller med den øvrige fagbevægelse? 
Hvor skal vi også ud og være med? 
Så de arbejder for det, så det sådan set står nede på vores hjemmeside og i vores blad, kommer ud til 
Kredsene, hvornår det ville være godt, vi også er med. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. 
Vi kunne jo starte med, når dagpengeforringelserne kommer, der skal vi vel også ud sammen med de 
andre fagforeninger. 
Tak! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Helen Sørensen, vær så god! 
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15.20 
Helen Sørensen: Jeg vil også sige lidt omkring en eventuel fusion mellem FTF og LO måske også AC. 
LO er jo, som vi ved alle sammen meget stærkt forankret lokalt i forhold til den lokale erhvervsudvik-
ling, samarbejde med EAEI og kommunerne, det er der, jeg synes, vi godt kunne hacke os noget på 
nogen af de ting, som de er gode til. 
Der er masser af forskellige organisationer i LO, det ved I også alt om, altså det strækker sig jo fra – 3F 
med ufaglærte og kortuddannede til Metal, som dem hjemme hos kan finde på at kalde for, det er jo så 
alt andet i LO. 
Vi er også meget forskellige i FTF, for vi er både små og store, vi har privat sektion, vi har offentlig 
sektion, det tror jeg egentlig, at hvis det er sådan, der bliver noget musik i en eventuel fusion, så tror jeg 
faktisk, man skal kigge rigtig meget på, også regionaliseringen den der del der hedder; hvordan tjener 
man den private del? Hvordan tjener man den offentlige del? 
Fordi her kan der sådan godt lidt ligge en snitflade, der hedder – er det lidt finere ligesom at være pri-
vatansat? 
Altså det kan man godt somme tider ligesom have en fornemmelse af hos nogen repræsentanter – be-
var mig vel, slet ikke alle. 
Anders nævnte, at for ham ville det være afgørende, at det var en partipolitisk uafhængig organisation, 
vi eventuelt får kreeret, det er jeg helt enig i. Det tror jeg, er det, vores medlemmer forventer. 
Jeg håber selvfølgelig heller aldrig at komme ud for nogensinde – uanset fusion eller ej – at en Klaus 
Jensen - i bedste sendetid under vores lockout i og for sig - bliver Corydons talerør og fortæller hele 
verden eller i hvert fald også i Danmark, at den lockout og den måde, man har kørt tingene på overfor 
os lærere, det er i fuldstændig overensstemmelse med den danske model. 
Hvorom alting er, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi får taget hul på denne her diskussion i kongres-
sen. Det er ikke fordi, det er så længe siden, at jeg blev klar over, at vores egen formand egentlig er me-
get hook på, at det her er en god ide, han plejer jo at have sådan en nogenlunde rimelig dømmekraft, så 
det vil jeg tro, at det nok også er, men jeg synes jo alligevel, det er særdeles vigtigt, at vi sådan ligesom 
involverer os lidt, der vil jeg jo nok sige det, som Anders nævnte, nemlig den lokale måde at organisere 
sig på, den spiller selvfølgelig en stor rolle for os. 
Hvis vi nu skulle komme dertil, at der kunne blive tale om en fusion, jeg har ikke stillet noget forslag 
om det, jeg vil bare lige spørge, om ikke det så vil være sådan, at vi får en kongresbeslutning inden, vi 
eventuelt tiltræder en fusion? 
Dirigenter - jeg er færdig! 
 
Helle Hjorth Bentz: Tak Helen. 
Så skal jeg give ordet til Vibeke Lynge og derefter er det Jeanette Sjøberg fra Hovedstyrelsen! 
 
15.25 
Vibeke Lynge: Jeg har, som hjemmearbejde til denne her kongres udover det materiale, der er udsendt 
om LO og FTF læst en rapport fra den politiske styregruppe LOFTF 2020 projektet. 
I den står der mange interessant ting, vil jeg godt sige, der er blandt andet sådan et kort resume om, 
hvad mindretallet i den der styregruppe mener, jeg er faktisk meget enig med 3F. 
Nu citerer jeg fra dem – Fagbevægelsens interessevaretagelse skal styrkes, men mindretallet – det er så 
3F her – finder, at der er risiko for, at et fælles hovedorganisation kommer til at dække så brede interes-
seområder, at organisationen reelt bliver tandløs. 
Især hvis den får svage mandater og måske endda får flere udfordringer, end vi står med i dag. 
Erfaringerne fra det fælles valgoplæg viser, at politiske budskaber kan blive så svage, når man skal favne 
mange grupper. 
Det er jeg sådan set enig med dem i, fordi jeg synes, vi har nogen erfaringer om, at der er noget stærkt i, 
at nogen meget forskellige kan enes om noget, nemlig LO er en slag FTF er en anden slags. 
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Når vi så kommer ud og har rigtig mange fælles samarbejdsflader, for det har vi naturligvis, så tror jeg 
på, vi står stærkere. Man kan i hvert sådan på det lokale plan se, at det gør større indtryk på politikerne, 
når de kan opdage, at vi sådan er enige på medarbejdersiden, uanset hvem vi er, end hvis vi sådan lige 
havde klippet en tå og hugget en hæl eller, hvad rækkefølge det her nu kommer i. 
Så reelt så synes jeg måske, at det her det skal dyrkes noget mere, inden vi kaster os ud i det, jeg synes 
også, det er det, Helen siger, hun vil være stensikker på, at inden vi vedtager – at det er det, vi mener - 
så skal der en kongres til det. 
Det er sådan, så i denne her rapport, så er der også sådan et – så er der sådan tre scenarier, det ene om 
vi bliver ved, som vi er, det andet at vi ligger os sammen, og den tredje at vi laver en overbygning over 
de to hovedorganisationer. 
Så er der nogle fordele og nogle ulemper. 
Jeg vil indrømme – de har nok brugt ret lang tid på det, det tror jeg gerne, men det er ikke sådan raket-
videnskab, der står der. Jeg er ret sikker på, at noget af det der står der, det er også bare synsninger, så 
jeg synes ikke, man kan bruge den rapport så grundigt til det, det her det er en politisk diskussion, den 
politiske diskussion, skal vi tage. 
Endvidere så står der i det papir, vi har fået udsendt noget med treparts institutionen skal fremover 
være et væsentligt instrument til at løfte fagbevægelsens interessevaretagelse i forhold til såvel brede 
samfundsøkonomiske, som arbejdsmarkedsmæssige områder. 
I Danmarks Lærerforening har vi ikke altid været så begejstret for trepartsforhandlinger, fordi vi også 
har været en anelse bange for at blive taget til indtægt for noget, vi reelt ikke ville helt have ansvaret for, 
så synes jeg altså, vi skal tænke os om rigtig godt en gang til, inden vi kaster os ud i det her projekt. 
Til sammenlægningen mellem DLF og FSL, så vil jeg til gengæld gerne sige, at det bakker jeg rigtig me-
get op om. 
Vores medlemmer, når de får job ovre på privatskolen, der ligger lige ved siden Kredskontoret faktisk, 
så kan vi ikke helt forstå, at vi ikke kan blive ved med at være medlemmer af Danmarks Læreforening, 
det er jo godt og trygt, men nu skal vi over til noget, der er langt væk og alt muligt. 
Så den fusion, den bakker jeg rigtig meget op om. 
 
Helle Hjorth Bentz. Ja tak. Jeanette Søberg, Hovedstyrelsen og dermed Torben Voss! 
 
15.30 
Jeanette Sjøberg: For ikke at skulle på talerstolen flere gange end højst nødvendigt, så har jeg samlet 
sådan et lille potpourri her, der både handler og DLF og den samarbejdende fagbevægelse og sammen-
lægningen i forhold til LO og FTF. 
Sammenhængende mellem DLF og omverdenen er måske allerbedst organiseret i forhandlingsfælles-
skabet, det er der, hvor vi har bygget noget op om en fælles sag og over rigtig mange år. 
Det har en stor værdi, og forhandlingsfællesskabet er jo i dag ret ny, der ligesom er samlet over de of-
fentlig ansatte. 
Nu er det også sådan, at udviklingen på løn- og arbejdsvilkår området, det udfordrer de frie forhandlin-
ger blandt arbejdsmarkedets parter – altså med andre ord – den danske model. 
Jeg har mine bekymringer for udviklingen, både for det generelle område, arbejdstagerne og selvfølgelig 
også for underviser området, fordi det her, det er det, der ligesom er nært for os, kan man sige. 
Vi ser EU henstillinger og EU styring af den danske arbejdspolitik, der desværre har det formål, at de 
søger en stadig større indblanding i danske løn- og arbejdsmarkedsforhold og en konkurrenceevne pak-
ke for 2011, der forpligter EU landene sig faktisk på, at lønudviklingen i de respektive lande ikke må 
skade virksomhedernes konkurrenceevne. 
Det her det gælder også for Danmark. 
Det er nok også hovedårsagen og en af de bagvedliggende faktorer til den her nødvendige og ansvarlige 
stramme økonomiske politik, som der i disse år rammer hele det offentlige område. 
Det er formentlig nok også årsagen til den tidligere regeringsstramme økonomiske politik og opgøret 
med DLF’s centrale arbejdstidsaftale. 
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Denne politik rammer jo både den centrale, kollektive aftalemodel og hele lønpolitikken. 
Der er et ønske om mere individuel løn. 
Der er planer om at begrænse aftalemulighederne, forringe lønnen og et ønske om en langt højere grad 
af individuel løn. 
Vi har faktisk allerede set det på statens område, med ønsket om resultatløn fra arbejdsgiverside. 
I starten af året varslede Bjarne Corydon de samme ønsker på det kommunale område. 
Set i lyset heraf så forstår man jo ligesom bedre, hvorfor reformen måske har det fokus, den har på 
operative resultatmål var indgrebet i 2013. 
Der er nogen ting, der dæmrer, når man ser det i denne her sammenhæng. 
Først så ønsker man, at individualisere arbejdstiden og nu arbejdes der med planer om at individualisere 
lønnen. 
Det er jo nok tænkt således, at ledere fremover formentlig skal belønne lærere for en særlig indsats eller 
for opnåelse af gode resultater. 
Det farlige er, hvordan de her to ting kommer til at påvirke hinanden, det bliver rigtig farligt ude på 
arbejdspladserne for vores fællesskab og for den kollektive aftaleret, og arbejdsgiverne skal ikke lykkes 
med den udvikling, det er ren gift for en arbejdsplads. 
Lige som os så ønsker andre fagforeninger selvfølgelig også at forsvare den danske model og det, vi står 
overfor. Det er ikke en særlig opmuntrende udsigt, men ikke desto mindre så må vi jo forholde os til, 
hvad det er, der vælter sådan indover i sorte skyer, og hvordan vi ruster os bedst til at tage de her kam-
pe. 
Der er slet ikke nogen tvivl om, at vi har brug for et større samarbejde med andre fagforeninger. 
Vi så det med støtten og opbakningen i 2013, det skal jeg ikke sige mere om, det har Inge sagt, vi så det 
også med Ryan sagen, som har kørt over rigtig tid. 
Ryan sagen har måske været den vigtigste og mest principielle kamp, der har været siden 2013. 
Nu er det sådan, at jeg er lidt aktivistisk anlagt, fordi jeg synes, det er rigtig godt selv at gå foran med et 
godt eksempel, hvis man gerne vil ændre noget eller markere et standpunkt, så jeg har været en del ude 
på barrikaderne. 
Desværre er der ikke så mange derude, der er med, der er heller ikke så mange lærere, det tror ikke er, 
fordi man ikke vil, men jeg tror, det handler om, at så kan man ikke få det organiseret og koordineret 
og planlagt, så skal der selvfølgelig også vælges nogen kampe. 
Det er noget af det, jeg tror, vi nok kan blive bedre til, vi må selv gå foran med et godt eksempel. 
Der er ikke nogen tvivl om, at det bliver en kamp om ordentlige arbejdsvilkår de næste år og frem. 
Vi skal også være stærke og have rigtig store muskler til OK 18. 
Jeg synes nu så alligevel, at LO og FTF’s sammenlægning eller en ny hovedorganisation er ret kom-
pleks, fordi det jo er to vidt forskellige hovedorganisationer, som tænkes lagt sammen, og som skal 
genopstå på en eller anden måde. 
Jeg synes heller ikke, at det er noget, vi har været fuldstændig enige om i Hovedstyrelsen, som sådan. 
Vi kan godt se, at der er nogen perspektiver i det, vi har også nogen bekymringer. 
Man er nødt til at spørge sig selv, hvad er det egentlig, der skal til lige i øjeblikket for, at man kan være 
klar til det, der venter forude. 
Jens Jensen, som var LO’s første formand, han sagde engang - for rigtig mange år siden – den arme vi 
skal skabe skal være stærk og fast thi den skal erobre en verden. Den skal være demokratisk ordnet, til 
den skal udvikle mennesker! 
Hvis det er sådan en arme, vi taler om, når vi taler om sammenlægning af LO og FTF, så er jeg med. 
Men hvis det kommer til at handle om formandskandidater til en fælles hovedorganisation, hvor stør-
stedelen af de kandidater har hovedet langt op i Socialdemokratiets inderkreds. 
 
Så er jeg nok ikke med. 
Det er også rigtig vigtigt, at der er åbenhed i processen, og det synes jeg faktisk ikke, at LO og FTF har 
været fra starten af, det bliver bedre, de begynder, at blive bedre til det, men der har været sket mangt 
og meget og været forskellige møder om dit og dat, vil jeg så sige. 
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Der har også været nogle møder bag lukkede døre, som har handlet om, hvorvidt arbejdsmarkedets 
parter fremover frit kan indgå overenskomster og løn- og arbejdsvilkår. 
Eller om rammerne i virkeligheden allerede bliver dikteret fra EU. 
Det er jo selvfølgelig denne her debat, vi alle sammen kender, hvor bliver tingene besluttet, er det i 
Bruxelles eller, er det på Christiansborg? 
Der er også det her spørgsmål om, vil den danske aftalemodel overhovedet overleve eller, vil den blive 
erstattet af lovgivning på EU plan og trepartsforhandlinger? 
Det var noget af det, Vibeke også nævnte. 
Der er rigtig meget i det her, det er ret komplekst, synes jeg. 
Ikke desto mindre så har vi her i Norden en skandinavisk velfærdsmodel, hvor vi har blandet rigtig 
mange politikker, rigtig mange ideologier og det hele er faldet sammen på de værdier, som vi synes, 
vores samfund skal bestå af. 
Den har vist sit værd på rigtig mange måder, den har også klaret sig rimeligt igennem en økonomisk 
krise, hvis vi sådan i hvert fald sammenligner med resten af Europa, og den har sikret bedre muligheder 
for lighed, tryghed og stabilitet, den skal vi selvfølgelig bevare. 
Men lige i øjeblikket er der jo denne her økonomiske politik, der er fokus på konkurrenceevnen, som 
det eneste saliggørende, jeg vil selvfølgelig rigtig gerne have, at vi har de kræfter, der skal til for at gøre 
op med denne her tænkning. 
Der er brug for, at vi ligger vores kræfter sammen og samarbejder i fagbevægelsen på stort og småt. 
Jeg er stadigvæk i tvivl, om en sammenlægning er den rigtige løsning eller om et tæt og forpligtende 
samarbejde kan gøre det. 
Jeg har også… 
 
Afbrydes 
 
Ja, jeg stopper nu, jeg er færdig lige om et øjeblik! 
Jeg har også læst LO og FTF papirerne og de mandater, de har lavet til deres kongresser her til efter-
året, der står faktisk alt det, jeg gerne vil høre i, altså det skal være partipolitisk og uafhængigt, det er 
den danske model, frie forhandlinger osv., der står også nogen andre ting, som jeg kan blive lidt bekym-
ret over, så jeg er altså lige der, hvor jeg tænker; vi må se den dagpengekommission, og hvad de kom-
mer frem til af et resultat, hvad kan Harald Børsting og Bente Sorgenfrey sammen? Så må vi have de 
kongresser, og så må vi derefter tage stilling til, hvad er det, vi gerne vil? 
Så vil jeg gerne have, at der er lidt mere oplysning om, hvad der foregår – meget gerne sådan i et åbent 
rum. 
Tak og undskyld over de 7 minutter! 
 
Helle Hjorth Bentz. Der fik jeg lige jaget Jane op engang for tidligt, klokken er 15.45, det skal heller 
ikke være en udmeldelsesproces, hvor eftermiddagen er fremskreden, men vi må jo også konstatere, at 
vi stadig har en række udestående, vi har blandt også et forretningspunkt, som vi ikke har fået afsluttet 
endnu, vi har få indtegnede talere tilbage til det sidste delafsnit, men derude står også et par talere eller 
tre forslag 08, som også hørte til under delafsnit 4, derfor vil jeg anbefale, at vi ligger en pause ind nu, 
en kaffepause, jeg har også fået nogle signal? Fra salen, løftede kaffekrus og alle trænger bare til noget 
frisk luft og få strukket ben, så en kaffepause til klokken er 16 – kun et kvarter så mødes vi her igen og 
genoptager kongressen. 
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Torsdag den 10. september 2015 – fra kl. 16.00 - 18.00 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja, så vil jeg gerne bede jer indtage jeres pladser, så vi kan genoptage kongressen og 
fortsætte med behandlingen af punkt 3. 
Ja tak, mens de sidste finder deres pladser og vi får lukket dørene, så vi kan fortsætte, så vil jeg gøre 
opmærksom på, at jeg har de fire indtegnede talere, der står her på talerlisten, jeg har ikke flere, der er 
ikke kommet flere i pausen. 
For det tilfældet, at der måtte sidde nogen i salen, som ønsker at knytte et par bemærkninger for det 
tilfælde til dette sidste delafsnit, så vil jeg gerne om, at få talersedlerne herop nu fordi ellers er planen, at 
vi hører de sidste fire delegerede, og så kommer der en replicering og så har jeg jo et par indlæg til for-
slaget til kongresvedtagelse nr. 8, det skal vi også lige nå at runde, inden vi sætter forslagene til afstem-
ning og inden, vi runder punkt vedrørende beretningen – det er punkt 3 på dagsordenen af. 
Jeg vil gerne bede Ane Søgaard om at komme herop at tage ordet, dernæst er det Torben Voss! 
 
16.02 
Ane Søgaard: Tak for det, jeg skal forsøge at gøre det en del kortere end i går. 
Usædvanligt for mig, men jeg vil gerne kommentere på det her med fusionen med FTF og LO. 
Hvis jeg skal komme med et bud, så tror jeg ikke, det er det spørgsmål, der presser sig allermest på for 
medlemmerne på lærerværelserne, det er ikke et spørgsmål om, hvilken hovedorganisation de tilhører, 
hvilken hovedorganisation Danmarks Lærerforening er en del af. 
Det jeg har oplevet, de er optaget af, det er, hvem der bakker dem op, når de konkret har krav. 
Hvem er det, der konkret bakker dem op, når de står med nogle vanskeligheder? 
Hvem var det, der var der under lockouten? 
Jeg vil da godt sige, at jeg støtter op om Inges beskrivelser omkring det her med social dumping osv., 
den opbakning, vi har fået rundt omkring, den er sket på tværs af de her hovedorganisationer. 
Den er sket, med al tydelighed under lockouten, jeg følte mig da tættere beslægtet – hvis jeg skal være 
helt ærlig – med PROSA og Kabinepersonalet i SAS, end jeg gjorde med nogen af de søsterorganisatio-
ner vi ellers til daglig arbejder sammen med. 
Jeg følte mig bedre bakket op af en del LO forbund, end jeg har gjort af en del af FTF. 
Jeg tror, der er noget historisk dna måske, der ligger måske – og det kan jeg absolut forstå, sådan har jeg 
det nemlig også selv – et ønske om at afvise denne her intimsfære, intim forhold. 
Nu var Jeanette lidt inde på det, jeg skal ikke gå i detaljer omkring det, men det her intimforhold med 
socialdemokraterne, men den tilknytning hører jeg også Anders afliver definitivt, det er ikke ultimativt, 
at vi ikke kan have et partipolitisk tilhørsforhold i Danmarks Lærerforening, det skal vi aldrig have. 
Vores kolleger rummer hele det politiske spektrum, og det skal kunne rummes også i Danmarks Lærer-
forening. 
Jeg synes ikke, det er så kompleks en sag, så jeg vil bakke op om, at der kommer et helt konkret forslag 
fra Hovedstyrelsen i den kommende tid, altså det forslag som både Helen og Vibeke var oppe at stille, 
og at kongressen så her tager positivt imod det, hvis det øvrigt flader indenfor den ramme, vi diskuterer 
her. Jeg synes, det er et rigtig godt fremsynet forslag, der ligger om en fælles hovedorganisation. 
Tak! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak, Torben Voss, så dernæst er det Henrik Hansen! 
 
16.04 
Torben Voss: Ja, jeg vil gå tilbage til noget andet, det var Thomas, der snakkede om de nye TR vilkår og 
uddannelser og sådan noget, jeg har selv været på Møn med Thomas, det virker godt. 
Det er der stor ros for, jeg er da stolt af at være med i en forening, der sådan tager hånd i hanke med 
TR vilkår. 
Men vi laver noget selv, os der bor helt ude i vandkants Danmark, helt ude umiddelbart før Vesterha-
vet, vi har et problem engang imellem med nogen af de der regionale TR møder, som man ikke kan 
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komme til, det er transporttiden, vi har nogen, som skal bruge 4 timer på landevejen for at komme til 2 
timers møde i Viborg. 
Man kunne måske vende den om og så sige – når vi ikke lave de der kommuneaftaler, vi ikke kan lave 
aftaler om, TR vilkår, TR tid, AMR tid i kommunerne, så skulle man måske hellere flytte Hovedstyrel-
sen ud på nogle møder, hvor vi samler vores TR, jeg ved godt, det giver en hel del flere møder, men det 
er et gode, det er det de fortæller om. Vi har jo haft Anders ude nogle gange, vi har haft Gordon ved 
jeg har været i? for nylig, så har vi også haft stor glæde af Niels, som kommer. 
Så gøre det i stedet for de der store regionale TR møder. De var gode omkring lockouten TR møderne, 
de store TR møder, men der foregår en anden dialog, når vi står nede på de små møder. 
Det tror jeg også, det ville være noget af det, der ville styrke sammenhængskraften. 
Vi kan jo se i vores kommuner, så skal jeg tage fjord Kredsen med også, vi har problemer med at re-
kruttere TR, så vi skal på en eller anden måde have nurset dem, fordi de er meget vigtige, de er måske 
mere vigtige end de nogensinde har været før. 
Så vi skal have nurset dem, så derfor vil jeg foreslå, at man kommer ud i stedet for, at vi holder de der 
store møder, fordi vi får et problem, vi kan også se på alderssammensætningen på TR’erne i vores om-
råde, der vil være en stor afgang her de næste par år. 
Det var sådan set bare det! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Henrik Hansen, vær så god, dernæst er det Jacob Mortensen! 
 
16.07 
Henrik Hansen: Vi kan ikke forlade en kongres uden at snakke om TRMR’s vilkår. 
De er mange steder i landet under et enormt pres, vi er gået fra akkord eller en ramme omkring det, 
arbejdet omkring den tid og den ramme, de skulle have til deres arbejde, til det der kaldes – den nød-
vendige tid! 
Den indlysende årsag, som vi kan se for at der skal være en ramme omkring de tillidsvalgtes arbejdstid 
og arbejde, det kan HR afdelingerne ikke se, det er der faktisk også mange skoleledere, der ikke kan se. 
Det udmønter sig på de mange forskelle. I Guldborgsund kommune har TR, AMR 4 timers kontortid, 
hvor alt arbejde også inklusive med møder skal foregå. I Lolland har de den nødvendige tid, og som de 
siger, den skal jo tages fra forberedelsestiden. 
For de får nøjagtig de samme antal undervisningstimer, som alle andre. 
Udover det sker der også det, at de tillidsvalgte fryses ud, lederne ønsker ikke at samarbejde med dem. 
Alt samarbejde foregår via MED-udvalgene 
 
Jeg synes at organisations- og arbejdsmiljøudvalget skal sætte fokus på at følge udviklingen også i køl-
vandet på Bilag 4, hvor der står, at samarbejdet med TR’erne skal finde sted. 
Det vil vi i hvert fald gøre lokalt. 
Men jeg synes også, man skal overveje om, det er muligt at rejse helt konkrete sager, hvor I oplever, at 
tillidsfolkene ikke får den tid, de skal have. 
Men vi bliver nødt til at følge det tæt det her i Bilag 4, men de folk har enormt pressede vilkår mange 
steder. 
Tak for det! 
 
Helle Hjorth Bentz: Tak for det. Jacob Mortensen får ordet, og dernæst er det Morten Rasmussen! 
 
16.09 
Jacob Mortensen: Hvad kan medlemmerne forvente af organisationen fremadrettet? 
Lærerne i Danmark de gør hver evig eneste dag – på trods af udfordringer og alle de her problemstillin-
ger, vi har snakket om – en kæmpe forskel. De knokler, og de udvikler, og de kæmper, og de dygtiggør 
sig på trods af skolereform og Lov 409 og arbejdstidsaftaler, målstyringer, økonomiske udfordringer og 
fleksordninger. 
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Jeg tror på, at alle lærere har en personlig stolthed over sit fag, den stolthed skal - efter mening -  også 
have næring fra denne her kongres. 
Selvfølgelig skal vi sætte fokus på alle udfordringerne i f.eks. folkeskolen, men det enkelte medlem som 
ikke er med her i dag, skal altså stadigvæk kunne lyset for enden af vejen, fortsat se meningen med at 
være medlem i Danmarks Lærerforening. 
Som lærerstuderende må det have været skræmmende indimellem at høre om alle de udfordringer og 
problemer, der venter forude. 
Men jeg bliver bare nødt til at sige til jer, at – hold nu fast i, hvorfor I gerne vil være lærer. 
Det gør jeg stadigvæk efter 15 år, jeg gør en forskel for Danmarks børn og unge. 
Så medlemmerne kan - efter min vurdering – forvente at Danmarks Lærerforening lokalt og nationalt 
nok skal kæmpe videre og finde løsninger. Det er jeg simpelthen ikke i tvivl om. 
Så både kommende og nuværende lærere kan få et godt lærerliv. Det stoler jeg på 100 %. 
Tak! 
 
Helle Hjorth Bentz. Ja tak. Morten Rasmussen, vær så god! 
 
16.10 
Morten Rasmussen: Ja, Lene var jo oppe her for ikke så lang tid siden at bede os om at komme herop, 
så det vil jeg da gøre. 
Ja Lene du har ret, der er ikke særlig meget interesse for fagforeningen ude på uddannelsesstederne. Det 
er der ikke, der er ikke særlig mange, der viser interesse for, hvad det er, og ved hvad det er en fagfor-
ening er. 
Det spørgsmål jeg møder mest, når jeg er rundt på uddannelsesstederne, det er – er det ikke jer med 
dagpenge? 
Det er reelt det, de tror, vi kan, det er at sikre dem dagpenge bagefter. Det har vi overhovedet ikke no-
get med at gøre. Men det er sådan, virkeligheden er derude. 
Jeg tror, at hvis det her skal ændres, så bliver vi nødt til at gøre det sammen, vi bliver nødt til alle sam-
men at gå ud og gøre en indsats for, at unge studerende også får en viden om, hvad det er fagforening 
er, og hvorfor det er så vigtigt, at vi er her. 
Vi bliver nødt til at gøre det sammen alle sammen, og I bliver nødt til at opprioritere det klub- Kreds-
samarbejde ude hos jer meget mere, end I gør i forvejen, vi kan ikke klare det selv. 
En anden måde I også kan gøre det på, og det vil jeg opfordre jer alle sammen, at snakke med jeres TR 
om, det er, når vi kommer ud i praktik, så kunne det jo være rigtig rigtig fedt, hvis der stod en TR i dø-
ren og tog imod os. 
En TR i døren og sagde til os, hvorfor det er, det er vigtigt, de er derude. Hvorfor det er, at det er vig-
tigt, at der er klubber ude på skolerne. 
Så det vil jeg opfordre jer alle sammen til. 
Jeg tror helt bestemt, at det på tværs af generationerne, at vi netop kan få denne her opfattelse ud til de 
studerende en gang til. 
Så jeg vil opfordre jer alle sammen til at huske, også når I laver arrangementer, husk også når I laver 
aktiviteter, husk også at investere i os. 
Tak! 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak, så er det formanden, vær så god! 
 
16.12 
Anders Bondo Christensen: Ja tak for en række spændende indlæg, som bestemt også har givet inspira-
tion også til – vil jeg sige – den kommende Hovedstyrelses arbejde, det er klart, vi skal nok få samlet op 
på det hele på det førstkommende Hovedstyrelsesmøde. 
Jeg synes, det er fint Jens, at du er oppe og gøre opmærksom på, at specialskolerne også er en del af 
folkeskolen og derfor i virkeligheden på mange måder er ramt af nøjagtig de samme ting. 
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Lige præcis det omkring ekspertisen, det har jeg altså oplevet, at vores nye minister er meget opmærk-
som på, og jeg har faktisk fået en henvendelse fra departementschefen, som siger; det er en problemstil-
ling, vi bliver nødt til at have gjort noget ved! 
Ja, der er nogen tendenser til, at man faktisk vil prøve at lytte til nogen af de problemstillinger, vi får 
tegnet her, blandt andet på det her område. 
Dagpengekommissionen har Gordon kommenteret på. Vi kan være rigtig spændt på, hvad der kommer 
ud af det, øjensynligt så alle dem der er faldet ud af systemet, der er ikke meget at hente i Dagpenge-
kommissionens arbejde, det der vel er perspektivet, det er jo, at der måske kan være færre, der falder ud 
i fremtiden. 
Det synes jeg jo - i sig selv – er problematisk, at vi ikke får gjort noget for de 60.000, som er røget ud af 
systemet. 
Jeg er helt sikker på, at de der repræsentanter, der sidder i fagbevægelsen, altså Harald Børsting og Ben-
te Sorgenfrye, de ved præcis godt, hvad de skal gå efter, og de vil også gøre alt, hvad de kan, så sidder 
de i det klassiske dilemma, hvor meget indflydelse kan vi få? Hvor meget vil vi gå på kompromis? Hvor 
sætter vi stregen i det? 
Det er vi selvfølgelig med til at prøve at give nogle dessiner til, det er FTF’s FU 
Og det er Gordon og de øvrige a-kasse formænd i a-kasseregi, men at de gør, hvad de kan, det er jeg 
overhovedet ikke i tvivl om, det vil jeg da så også godt understrege. 
Tak for roserne Karsten! 
Der er en egenskab, som jeg også prøver at holde i hævd, det er, at jeg er ærlig, og at jeg ikke prøver at 
love noget, jeg ikke kan holde. 
Det har jeg prøvet at sige på nogle kongresser, at vi også skal erkende, at hvad er vores muligheder på 
det her felt? 
Jeg kan lige så godt sige det, som det er, det er begrænsede muligheder, vi har. Det har jeg givet udtryk 
for før, og det bliver jeg nødt til også at give udtryk for her. 
Jeppe, du vil gerne have os til lige med et snuptag, at overtage de meget meget små medlemsgrupper, 
det kan jeg love dig for, at det er en af de ting, vi vil prøve at tage op, når vi nu skal evaluere denne her 
kongres, hvad gør vi på det område? 
Jeg mødte også en fra en meget meget lille medlemsgruppe, det var på landsplan, der var de vist kun 10. 
Det Bo Rønne tidligere hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Læreforening, de tidligere hovedstyrelses-
medlemmer, de mødtes på Gammel Avernæs, så han var også meget interesseret i, at de ikke blev kørt 
helt ud på et sidespor. 
Vi har nogen, vi skal have fat i, og som jeg også sagde, vi er også helt klar over, at generelt i forhold til 
de små medlemsgrupper, vi er kommet et stykke vej, men vi skal videre, vi skal sørge for at man ople-
ver, at man er en del af organisationen. 
Ja Thomas – omkring lederne jeg prøvede virkelig at give udtryk for det i min beretning. Det man har 
koncentreret sig om, i det arbejde vi har haft, det har i virkeligheden været at styrke det, vi kalder LC 
lederforum. Der er der en accept af, at ledernes adgang til LC’en, det er gennem en fælles organisation 
på ledere og lærere. 
Det er simpelthen grundstrukturen i LC. 
Derfor har du heller ikke hørt os stille forslag om noget andet. 
Jeg respekterer dine synspunkter, du kender mine, og vi er ikke enige i betydningen af, om lederen er 
med eller ej. 
Det skal der også være plads til, at vi har nogle forskellige synspunkter. 
Jeg er meget i tråd med det, som Ane og andre har givet udtryk for, jeg tror - specielt i den situation vi 
står i nu, her er det altafgørende, at vi ikke kommer i en situation, hvor vi sletter os, men vi skal holde 
sammen så meget som muligt. 
Vi har jo, det er jo så også en kommentar til Line, vi er helt enige i, at vi ikke bare skal beskrive de be-
grædeligheder osv. Vi skal også ud og prøve at finde de steder, hvor tingene fungerer, det har vi faktisk 
forsøgt at gøre systematisk, vi har spurgt ud til Kredsene, er der nogen skoler, I kunne anbefale? 
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Vi har været rundt omkring i landet for netop at få noget inspiration til at sige; hvordan kan man gøre 
tingene? 
Vi hørte eksemplet fra Slagelse i går, en af de skoler vi har været ude at besøge og prøve at give den 
inspiration videre. 
Det der er kendetegnende på de skoler, hvor det fungerer bedst, det er helt åbenlyst – der er et fanta-
stisk samarbejde mellem lærere og ledere – det er den fællesoverskrift, der står; man har en fælles pro-
fessionel målsætning, som udgangspunkt og det er der ud fra, man i fællesskab finder løsninger! 
Det synes jeg, vi skal gøre alt for at understøtte og for alt i verden ikke være med til at puste til den 
anden udvikling. 
Så tror jeg, vi skal være meget forsigtige med at dele os op i unge og gamle. 
Jeg møder mange unge lærere rundt omkring, det være sig både på medlemsmøder, men eksempelvis 
også på en Skanderborg Festival. 
Jeg føler ikke, at der er en modstrid os imellem.  
Jeg husker sagtens, da jeg var ung lærer, jeg tænkte; hold da kæft mand, de der tjenestemænd og vor 
herre bevare os! 
Så blev jeg måske klogere på det, jeg mødte også nogle unge lærere engang, som var helt vilde med ny 
løn, så mødte jeg dem nogle få år efter, de sagde, det er da godt, i har fået bremset det der skidt, fordi 
det dur ikke! 
Sådan er der selvfølgelig nogle diskussioner, som bliver taget, men jeg oplever det ikke, som et skel 
mellem unge og gamle lærere. 
Jeg har haft fornøjelsen til at være til Kick-off på læreruddannelsen i Aarhus i flere år i træk, og jeg har 
simpelthen elsket det, det er den bedste arbejdsdag, når jeg stod foran de lærerstuderende i Aarhus, og 
der var fuldt knald på der, jeg har bestemt ikke oplevet, at vi sådan grundlæggende har forskellige vær-
dier. Så har vi en udfordring med rekrutteringen, det synes jeg, vi skal tage alvorligt, det har vi også 
drøftet sammen med LL, noget af det jeg gerne vil bidrage med, det er, at jeg gerne kommer ud også på 
læreruddannelsesstederne og tager nogle af de diskussioner om, hvad er det, der sker med lærerprofes-
sionen, hvad er det for en udfordring, vi står overfor? 
Jeg havde fornøjelsen af f.eks. at være sammen med Bob Bohlbro på læreruddannelsen i Silkeborg. Det 
blev en rigtig god dag, jeg er sikker på, at det er en god måde at præsentere fagforeningen på, fordi de 
oplever pludselig, at det vi interesserer os for, det er helt ind i kernen af det arbejde, de skal ud og ud-
folde, så det skal vi udvikle noget mere, det vil jeg rigtig gerne deltage i. 
Så er der flere, der har kommenteret på LO, FTF. 
Altså jeg respekterer selvfølgelig, at Jeanette og andre har en oplevelse af, at det har ikke været behand-
let særlig meget i Hovedstyrelsen, vi har altså haft det på dagsordenen mange gange. 
Jeg har en liste over det gange, vi har været på, vi har siddet og formuleret, hvad er det for en målsæt-
ning, vi vil have for en ny Hovedorganisation, det har vi forholdt os til, inden jeg gik videre med det. 
Så er det da rigtigt, at der har siddet en styregruppe, der har arbejdet med nogle papirer for også at prø-
ve at sige; jamen kan vi beskrive det udgangspunkt, den nye hovedorganisation skal arbejde på? 
Nu kan jeg ikke huske, hvem af jer det var, der henviste til det. 
I den proces der sidder vi jo også holder papirerne forholdsvis lukket, fordi sådan er det. Sådan noget 
egner sig ikke til et stort gruppearbejde på tværs. 
Jeg synes, som jeg også sagde, at det har været en utrolig spændende proces. 
Den her med at hvis vi bliver sådan en stor hovedorganisation, så bliver vi tandløse, som 3F frygter. 
Altså jeg vil bare sige, at det valgoplæg, vi sendte ud her. 
Jeg har i de 13 år, jeg har siddet i FTF’s forretningsudvalg aldrig været med til at lave noget, det er så 
stor en gennemslagskraft og der var så meget retning i. der sad vi alene, nu gik vi sammen, så var der 
altså større tyngde i det, vi lavede, så jeg frygter altså ikke det der med, at vi bliver tandløse, fordi vi 
bliver større. 
Så har jeg også den grundholdning, og det har I hørt mig sige fra kongressens talerstol flere gange – vi 
skal placere Danmarks Lærerforening der, hvor indflydelsen er. 
Vi kan sige, hvad vi vil, men FTF’s indflydelse er altså til at overse. 
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Hvis LO har en holdning så er det den, der bliver kørt igennem, så kan vi være nok så enige i vores 
holdninger. 
Jeg har det også sådan, jeg tror, det var Ane, der var inde at sige; jamen er der ikke større modsætninger 
FTF organisationerne imellem end, der i virkeligheden er mellem os og nogen af LO organisationerne. 
Det er da også min oplevelse. Jeg synes, det samarbejde vi har haft FIA med HK i hele velfærdssamar-
bejdet, det har da været fantastiks, det giver meget mere energi til os, som organisation end nogen af 
FTF organisationerne. 
Jeg ser ikke FTF, som sådan et eller andet fantastisk orakel, det er jeg af historiske grunde medlem af. 
Men hvis vi skulle starte forfra, så tror jeg ikke, det var den måde, vi havde organiseret os på. 
Det her bliver et spørgsmål på kongressen, ja det er I jo også med til at bestemme, der vil helt sikkert 
nu være en kongres inden, vi træffer en beslutning om en fusion, så der bliver masser af tid til at disku-
tere det også, når vi kender grundlaget, jeg vil bare sige, det kan da godt ske, at der er en enkelt organi-
sation, der siger; det vil vi ikke være med til! 
Jeg vil bare sige, at organisationerne ikke har vetoret i det her forløb, så det gælder om, at gå ind og 
prøve at påvirke processen så meget som muligt. 
De ter klart, at når så stor en organisation, som 3F i LO hejser et advarselsflag og sår tvivl om, hvorvidt 
de vil stemme for eller ej, så betyder det da noget, men det kan sagtens ske, at LO siger; nå, men 3F vil 
ikke være med, men LO vil være med! 
Så kører processen altså alligevel. 
Der skal I altså også være klar over, at hverken Sygeplejerådet eller Danmarks Læreforening osv. har 
vetoret i forhold til det her, fordi det er de samlede FTF organisationer, der kommer til at træffe den 
beslutning. 
Jeg er meget enig med dig Jeanette i, udfordringen i forhold til hele aftalesystemet, du var blandt andet 
inde på hele aftaleretten og løndannelsen fremover, derfor er jeg også glad for, at det eneste vi faktisk 
har haft, som konfliktudløsende krav i forhandlingsfælleskab de sidste gange, det har været aftaleretten, 
den giver vi os ikke på. 
Det er alfa og omega, fordi så ender vi i svenske tilstande, hvor det er den enkelte medarbejder, der skal 
sidde og drøfte sin løn, og det har vi i hvert fald gode eksempler på, at det dur overhovedet ikke. 
Ja jeg kom tæt ind Ane omkring det, du siger, jeg synes dit begreb historisk dna, det er nok meget godt. 
Det er sjovt nok altså, når man så begynder at snakke fusion, så er FTF pludselig åbenbart et eller andet 
fantastisk, jeg synes nu ellers tit vi har fået kritik af, at FTF var tandløs osv., men det har nok noget at 
gøre med det historie dna. 
Torben, du siger; kom ud i Kredsene! 
Det vil vi bestemt også lytte til og tage med tilbage, vi kan sagtens se problemstillingen med lange 
transporttider, så tror jeg til gengæld også, at indimellem er det vigtigt, at vi holder de fælles TR møder, 
når vi gør det nu her i efteråret, så er det jo helt bevidst for at sikre, at der kommer samling omkring 
vores indsats i forhold til opfølgningen på Bilag 4. Det skal vi have systematiseret, så den opsamling er 
noget, vi kan bruge også centralt. 
Vi skal være meget opmærksomme på, at vi skal gøre det på de rigtige tidspunkter, så må vi prøve at 
tage din tanke med op om at ruste hovedstyrelsesmedlemmerne til at komme mere ud i landet, jeg tror, 
at jeg kan sige på Hovedstyrelsens vegne, det gør vi rigtig gerne, fordi det giver også inspiration til os og 
vores daglige arbejde – også at komme rundt i forskellige egne af landet og ikke bare det sted, hvor vi 
lige selv stammer fra. 
TR vilkår Henrik, ja.  
Det er en del af den opfølgning, vi skal lave i forhold til Bilag 4, det siger du også selv. Vi skal virkelig 
være opmærksomme på, at den passus som KL selv har skrevet under på, som jeg nævnte i min beret-
ning helt bevidst, mens Michael Ziegler sad her, og som Thomas gentog her i dag, at den skal vi holde 
fast i. 
Sagen er, at den nødvendige tid, det skal vi jo også være parate til at forklare, hvad er den nødvendige 
tid? 
Du siger så; jamen det går bare ud over forberedelsestiden! 
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Jamen så må vi jo tage fat i et andet punkt i Bilag 4, nemlig at hvis man bliver pålagt at lave en opgave i 
den tid, man skulle have brugt til forberedelse, så skal skolelederen forholde sig til; hvordan kan man så 
løse den opgave? 
Det er sådan nogen ting, vi bliver nødt til at have en systematisk opsamling på. Jeg er helt klar over, at 
det sker ikke i dag. 
Men så må vi dokumentere det, og så må vi bruge det til at komme videre både ude i Kredsene og over-
for KL. 
Jacob, du gav os lige en opsang. 
Vi skal være stolte ved vores fag! 
Det skal vi, vi har alt mulig grund til det, jeg synes i virkeligheden, du balancerer det rigtig godt, ved at 
sige; vi kan sagtens være stolte af vores fag og også udtrykke stolthed og så alligevel bruge den stolthed 
til at sige; vi vil have ordentlige rammer for også at kunne udføre vores arbejde kvalificeret. 
Det mener jeg er en del af vores professionelle engagement, det er også at sige, jamen vi stiller os ikke 
tilfredse med at kunne gøre det halv godt, vi vil lave et arbejde, vi kan stå ved, og som vi kan være be-
kendt overfor de elever, vi har ansvaret for! 
Det er også en del af vores stolthed. 
Jeg håber, jeg har fået givet jer lidt bemærkninger til de input, der er kommet, som sagt. 
Så er der kommet nogle helt konkrete ideer, som vi kan bruge videre i Hovedstyrelsens arbejde, og dem 
skal vi nok samle op på alle sammen. 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Så nåede vi også til vejs ende vedrørende det 5. og det sidste delafsnit om 
organisatoriske forhold og tilbage er behandling af de tre forslag, inden vi når til en samlet afstemning 
om beretningen naturligvis, som ligger – det er forslag 6 og 7, der relaterer til delafsnit 3. 
Dem har jeg ikke modtaget nogen bemærkninger eller talesedler til, så dem sender vi til afstemning om 
lidt. 
Forslag nr. 8, som relaterer sig til delafsnit 4, forslag til kongresvedtagelser om flygtninges forhold, der 
har jeg modtaget tre talersedler og jeg starter med Karina Pedersen og derefter er det Rebekka Hansen, 
vær så god! 
 
16.28 
Karina Pedersen: Jeg vil gerne bakke op om kongresvedtagelse nummer 8. 
I den forbindelse vil jeg starter med at citere en kendt sang: 
Vil du tage en strid, for at menneskets værdighed stadig kan bruge vor tid i en brændende verden, hvor 
mennesker sulter ihjel, kan vi vise, at alle har ansvar for mere end os selv. 
Vi har skabt Danmarks Lærerforening, så lad os stå ved, der hvor menneskets værd bliver forsvaret, 
må vi være med. 
Derfor synes jeg, vi skal stå ved, når vi synger hvert år til generalforsamling og kongresser, så skal vi 
også vedtage nummer 8. 
En anden vigtig grund er vores medlemmers arbejdsmiljø. På min skole er vi indenfor et år steget fra en 
tosprogs procent på 40-45 % til 70-75 %, det er især på grund af en stor tilgang af flygtningebørn fra 
Afghanistan og Syrien. 
Jeg har kolleger, der står i modtageklasserne og modtager de her børn, der har både primære og sekun-
dære traumer, og som ikke har gået i skole i flere år, nogen har måske aldrig prøvet, at gå i skole. Der 
ligger et kæmpe arbejde for dem. 
Det er hårdt at arbejde i modtageklasser, fordi børnegruppen også skifter hele tiden, man skal hele tiden 
starte forfra og forfra. 
De gør et kæmpe arbejde, men det presser dem også rigtig meget. 
I anden række står så alle de almindelige lærere, som når børnene er klar til at komme ud eller så klar, 
som de kan blive, fordi de bliver ikke i modtageklasserne, til de kan dansk fuldt ud, men så klar som de 
kan blive. 
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Så står de almindelige lærere og skal modtage børn, som stadig heller ikke kan tale dansk, hvor man skal 
tilrettelægge særlige forløb og hele tiden huske forforståelse, og hele tiden tage hensyn til deres vilkår 
oveni, vi har børn med bogstavdiagnose og almindelige uopdragne børn og kloge børn og socialt svage 
børn. 
Så det her med, hvis flygtningebørnene får mere støtte, så støtter vi også os selv. 
Så det synes jeg jo er endnu en god grund til, at stemme for denne her vedtagelse. 
Tak! 
 
Helle Hjorth Bentz. Ja tak. Rebekka Hansen, og dernæst er det Monika Nielsen! 
 
16.31 
Rebekka Hansen: Ja i LL som jeg kommer fra, der arbejder vi meget med den gode historie og den go-
de fortælling omkring, hvad vil det sige, at være lærer? Hvorfor vælger man at blive lærer? 
Derfor vil jeg gerne starte med at fortælle om første gang, hvor det gik op for mig, at jeg skulle være 
lærer. 
Jeg ligger på Lolland - hvor jeg kommer fra – i en hængekøje i min fars have og kigger op i luften og 
har det bare fantastisk. 
Idet jeg ligger der og tænker på verden omkring mig, så kommer jeg i tanke om, at om en måned så 
starter jeg på læreruddannelsen, noget der har været en drøm i mange år og et kæmpe smil breder sig på 
mine læber og min mave kriller, jeg har det bare godt. 
Den følelse er der rigtig mange, der kan genkende. Det ved jeg blandt andet, fordi jeg her i sidste uge 
med mit hold på studiet blev stillet spørgsmålet – hvad er den vigtigste funktion af uddannelse? 
Alle grupper, som skulle svare på det her spørgsmål svarede, at det er opmuntring til forandring mod 
mere og færre samfund og en bedre verden. 
Når man sidder her på kongressen, så lyder det meget hårdt, det er en hård branche, vi kommer ud i, 
det kan jeg også godt se, men når det så er sagt, så synes jeg også, det er rigtig vigtigt at huske det her 
med, hvorfor man tog det her valg om at blive lærer, om at tage denne her uddannelse. 
Det er på grund af blandt andet den følelse, jeg fik den sommerdag, som bekræftede mit valg, om at 
lærere de gør en forskel. 
Vi gør det hver dag, hver time, hvert minut og også her i dag. 
Det sker ikke kun i undervisningen, det sker også som medmennesker rundt omkring. 
Denne her organisation er så fyldt af mennesker, som har taget det her aktive valg om, at vi skal gøre en 
forskel, vi har en vision om fremtiden, vi ved hvilke værdier, vi står for. 
Det er sådan set den allervigtigste ressource, når det her forslag skal udmøntes, det er medlemmerne af 
denne her organisation. 
Den følelse jeg fik den dag i hængekøjen, hvor det gik op for mig, hvad det er, den fredelige verden jeg 
lever i, hvor heldig er jeg over, at have muligheden for at starte på min drømmeuddannelse? 
Det er den følelse, som alle fortjener, det er også derfor, jeg står her, det er for at sige tak for det her 
initiativ, for det her forslag, det er bare at sige; tak for igen at skabe en god historie om lærergerningen 
og igen at tage det første skridt, og så kan man jo kun håbe på, at der er mange flere, der følger med. 
 
Helle Hjorth Bentz: Ja tak. Monika Nielsen, vær så god! 
 
16.34 
Monika Nielsen: Da Anders forelagde forslaget til kongresvedtagelse, så var der altså en kraftig appel til 
os ovre på bænk 4. 
Den appel vil jeg selvfølgelig tage med hjem, det er Vestjysk Lærerforening, så vil jeg fortælle dem:  Nu 
får I bonusbørnebørn – så går den rent ind! 
Nu har dagen i går jo bragt mange tanker til os, det er også dagen i går, der har givet forslaget til kon-
gresvedtagelse, men det har jo også spøgt i baghovedet af os under kongressen. 
Vi har nævnt en annonce, der har været sendt fra Danmark sydpå. 
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Den har vi ikke været tilfredse med, det kan jeg godt forstå, jeg har siddet og tænkt på, tænk hvis nogen 
ude i den store verden, så ved jeg, hvis den kom, så ville vi få sved på panden på Axelborg og bonde-
partiet Venstre, tænk hvis der stod en annonce – don’t buy the pigs from the Danish pig! 
Så ville jeg alligevel blive ræd! 
 
Helle Hjorth Bentz. Ja tak. Formanden vær så god! 
 
16.35 
Anders Bondo Christensen: Jeg skal selvfølgelig også lige runde af det tema, vi havde omkring samar-
bejdet i forhold til FSL, og jeg har oplevet, at de tanker vi har præsenteret om at prøve og tage en kon-
takt til FSL, at den kører vi videre med, der er kommet opbakning fra alle dem, der har været på taler-
stolen, så lidt ligesom jeg sagde det omkring folkeskole- og forskningsformidlingen. 
Så hvis der ikke er nogen, der protesterer nu, så er det en konklusion, så behøver vi ikke lave en endeli-
ge vedtagelse på det. 
Så gjorde Regitze mig opmærksom på, at kommenterede heller ikke på indlægget omkring ligestilling. 
Jeg er helt enig i, at Danmarks Lærerforening skal også tage et ansvar på det felt. Jeg kan i øvrigt fortæl-
le dig, at allerede første gang, jeg holdt møde med Ellen Trane Nørby, så sagde hun, at jeg jo er minister 
begge steder, det må vi kunne lave et samarbejde om! 
Så på det felt er der i hvert fald også en åbning, så lad os prøve at benytte det. 
 
Helle Hjorth Bentz: Så nåede vi igennem debatten om formandens beretning, såvel den skriftlige som 
den mundtlige del. 
Inden vi sætter den til samlet afstemning, så ligger der tre forslag, som jeg først skal se kongressens 
stillingtagen til. 
Det er forslagene 6, 7 og 8. 
6 og 7 relaterer så til delafsnit 3, og forslag nummer 8 er til delafsnit 4. 
Det gør jeg selv ved flertal, for dem der ikke har været før, det foregår ved håndsoprækning, og vi tager 
først forslag nummer 6 Hovedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse, jeg vil gerne se, hvor mange der 
kan stemme for denne vedtagelse! 
Ja tak! 
Er der nogen, der stemmer imod? 
Er der nogen, der ønsker at tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod! 
Det er ikke tilfældet. 
Så er forslaget enstemmigt vedtaget. 
Tak 
 
Forslag til kongresvedtagelse nummer 7 om folkeskolens økonomi, jeg vil gerne se, hvor mange der kan 
stemme for denne vedtagelse! 
Ja tak! 
Er der nogen, der ønsker at stemme imod? 
Er der nogen, der ønsker at tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod? 
Det er ikke tilfældet, så er vedtagelsen enstemmigt vedtaget, tak. 
 
Tilbage er forslag til kongresvedtagelse nummer 8. 
Jeg vil gerne se, hvor mange der kan stemme for dette forslag! 
Ja tak! 
Er der nogen, der ønsker at stemme imod 
Er der nogen, der ønsker at tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod? 
Så er forslag til kongresvedtagelse nummer 8 enstemmigt vedtaget, tak for det! 
 
Så er vi nået til den samlede afstemning om formandens beretning, den skriftlige og den mundtlige del. 
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For de af jer der ikke har været her før, kan jeg sige, at en godkendelse kræver et flertal, det foregår ved 
håndsoprækning, jeg vil gerne se, hvor mange der kan stemme for og godkende beretningen! 
Ja tak. 
Er der nogen, der ønsker at stemme imod? 
Er der nogen, der ønsker at tilkendegive at de hverken stemmer for eller imod beretningen? 
Så er den samlede beretning enstemmigt godkendt! 
Tak for det! 
 
Dermed fik vi afsluttet dagsordenens punkt 3. 
Så nu er vi da nået lidt igennem dagsordenen, men vi har stadig punkter tilbage. 
Vi har blandt andet et udestående i punkt 4, som er principprogrammet, det tager jeg med det samme, 
inden vi går videre til dagsordenens punkt 6. 
 

Dagsordenens punkt 4: Principprogrammet 

 
Principprogrammet, det var den nye version, I fik udleveret, det hedder D1 4, der har kongressen tidli-
gere i dag tiltrådt de to ændringsforslag, der blev indarbejdet i principprogrammet. 
Det var henholdsvis Hovedstyrelsens forslag på side 2 i 2. dot, som skal hedde: Vi vil arbejde for vilkår 
og uddannelse 
Så var det forslaget fra Morten Refskov på side 14 under arbejdstid, hvor der skal stå: Vi arbejder for at 
indgå kollektive arbejdstidsaftaler så centralt som muligt! 
Vi skal have stemt om principprogrammet. 
Det foregår ligeledes ved håndsoprækning, jeg vil gerne se, hvor mange der kan stemme for princippro-
grammet. 
Ja tak! 
Er der nogen, der ønsker at stemme imod? 
Er der nogen, der ønsker at tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod principprogrammet+ 
Så er principprogrammet enstemmigt vedtaget! 
Tak for det! 
 

Dagsordenens punkt 6: Forslag om løn og honorarer til foreningens 
formand, foreningens næstformand, foreningens øvrige forretningsud-
valgsmedlemmer samt til hovedstyrelsens øvrige almindelige medlem-
mer inkl. formanden for Lærerstuderendes Landskreds 
 
John Vagn Nielsen: Ja så går vi videre til dagsordenens punkt 6, som er Forslag om løn og honorarer. 
Der er vi i den situation, at dels har vi et forslag fra Hovedstyrelsen, det der hedder F.1.1 så er der et 
ændringsforslag fra Kreds 16 og endelig, der hedder F.2.1 og endelig er der også et ændringsforslag til 
Hovedstyrelsens forslag fra Peter Bilde, det er det, der hedder F3.1. 
Se det er sådan, at F.1 og F.2, det er jo to forskellige principper for fastsættelse af honorarer, derfor gør 
vi det på den måde, at vi får fremlagt Hovedstyrelsens forslag, så får vi lejlighed til at høre Vibeke Lyn-
ges begrundelse for det andet type forslag, så behandler vi, hvorvidt det nu skal være det ene princip 
eller det andet princip, tager stilling til det, når så det er overstået, så vender vi så tilbage til det æn-
dringsforslag som Peter Bilde har. 
Så skal altså starte med at høre begrundelsen for Hovedstyrelsens forslag, Dorte vær så god! 
 
16.42 
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Dorte: Ja, jeg skal fremlægge Hovedstyrelsens forslag til fastlæggelse af aflønning af formand, næstfor-
mand og øvrige forretningsstyrelsesmedlemmer og hovedstyrelsesmedlemmer. 
På 2007 kongres blev det besluttet at ændre vedtægterne, så kongressen fremover ikke mere skal beslut-
te retningslinjer, men derimod den konkrete løn. 
Som det er formuleret i vedtægternes § 31 stk. 5, skal Hovedstyrelsen hvert fjerde år forud for en ny 
valgperiode forelægge forslag fra kongressen til af lønning af formand, næstformand, forretningsstyrel-
sesmedlemmer og hovedstyrelsesmedlemmer. 
Hovedstyrelsen foreslår, at aflønning af formanden fastsættes til løntrin 55 plus tillæg 229.000, det er 
niveau 31.3.2000 svarende til 97.715,17 kr. om måneden. 
Næstformandens løn fastsættes til 78,5 % af formandens løn, svarende til 76.706,40 kr. om måneden. 
Øvrige forretningsudvalgsmedlemmer med anciennitetsløn ydes tillæg, der svarer til 24,5 %. 
Beløbet udgør 23.940,21 kr. pr. måned. 
Øvrige forretningsudvalgsmedlemmer på ny løn ydes et tillæg, der svarer til 28,25 % af formandens løn, 
beløbet udgør 27.604,73 øre om måneden. 
For øvrige hovedstyrelsesmedlemmer med anciennitetsløn ydes et omkostningstillæg, der svarer til 7,25 
% af formandens løn, beløbet udgør 7.084,34 kr. om måneden. 
For øvrige hovedstyrelsesmedlemmer på ny løn ydes et omkostningstillæg, der svarer til 8 % af for-
mandens løn, beløbet udgør 7.817,21 kr. om måneden. 
Pensionsbidraget følger de kommunale satser. 
Da vil jeg i øvrigt henvise til bilag 1.1. i det udsendte materiale, og overgiver hermed forslaget om af-
lønninger om aflønninger og honorering til kongressens medlemmer. 
 
Tak for det, Dorte har fremlagt Hovedstyrelsens forslag, så bliver det Vibeke Lynge, vær så god! 
 
16.44 
Vibeke Lynge: Jeg har ikke noget imod, at man tager et tema op engang til, sagde Anders under debat-
ten om kongresperiodens længde. 
Det var jeg rigtig glad for at høre, for det er lige præcis det, jeg gør under det her punkt. 
Jeg er faktisk i tvivl om, det er tredje eller fjerde gang, jeg debatterer det her emne på en kongres. 
Jeg vil dog love jer, at det er absolut sidste gang, jeg fremsætter det her forslag. 
Aflønning af formand og Hovedstyrelse er vigtigt for os i Kreds 16, vi synes, at vi i DLF skal have en 
tydelige og gennemsigtig aflønning af vores tillidsvalgte. 
De skal aldrig kunne beskyldes for at være pampere, de skal aldrig kunne beskyldes for at gå efter ben, 
som kongres skal vi sikre, at alle vores valgte får en god og rimelig aflønning. 
Vores udsendte forslag har ikke til formål at sætte lønnen ned for de tillidsvalgte i Hovedstyrelsen. 
Vi sætter ikke spørgsmålstegn ved, at de alle sammen til alle tider gør deres ypperste for medlemmerne i 
Danmarks Lærerforening. 
Forslaget vi har lavet er bygget op om formandens DLF løn og hans løn som formand for LC. 
Så er der afledte procent til næstformand, FU medlemmer og almindelige hovedstyrelsesmedlemmer, 
som der er i Hovedstyrelsens forslag. 
I procenterne er der indregnet de honorarer, som nogle af FU medlemmerne og nogen hovedstyrel-
sesmedlemmer modtager i dag. 
Honorarer er meget ulige fordelt, så vores forslag har altså også den bivirkning, at de tre FU medlem-
mer aflønnes ligeligt, samt at hovedstyrelsesmedlemmer også aflønnes ligeligt. 
På grund af uligheden i dag vil forslaget betyde lønnedgang for nogen og lønfremgang for nogen andre. 
Anders får i dag et tillæg for jobbet som formand for Lån og Spar, jeg ved jo af erfaring, at lige om lidt 
så vil Anders fortælle os, at man som bestyrelsesmedlem i en bank kan gøres personlig ansvarlig og 
derfor bør han kunne beholde det tillæg. 
Jeg håber så sandelig, at Lån og Spar er så solid ærlige og regelrettet en forretning, at det er en teoretisk 
risiko. 
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For os er det rigtig rigtig vigtigt, at vi i den her forsamling får sat Hovedstyrelsens løn og det, man så 
tjener, fordi man tilfældigvis arbejder for DLF i Hovedstyrelsen i formandskab, det er altså noget, der 
tilfalder kassen, for vi har sat en god og rimelig løn. 
Jeg forestiller mig overhovedet ikke, de skal gå ned i løn andet lige det der Lån og Spar formands løn. 
Tak for det og jeg vi foreslå jer at stemme for F.2.1. 
 
16.47 
Dorte: Ja tak! 
Jeg har stor sympati for baggrunden for Vibekes forslag, at det skal være tydeligt og gennemsigtig af-
lønning. 
Vi har jo tilstræbt det, som vidt vi overhovedet kan. Det er at alle de tillæg eller andre af de lønnede 
funktioner, som hovedstyrelsesmedlemmer og formand og næstformand måtte have. 
At det er der såmænd redegjort for på vores hjemmeside, det er sådan – kan jeg også hilse at sige – det 
er virkelig med til at tage brodden af, når der sådan engang imellem hvert 5. år eller noget i den stil 
kommer sådan en journalistisk interesse for at finde ud af, hvor meget er der egentlig af pamperne i 
Danmarks Lærerforening, når de så ser, hvor åbent det er, hvor gennemsigtigt det er, så holder de lige-
som op med at være interesseret i det. 
Det er meget vigtigt, at vi fastholder det princip. 
Når jeg så lige alligevel vil sige, at jeg mener, vi skal stemme for Hovedstyrelsens forslag, så er det jo, 
fordi det er ret vigtigt for os, at når I fastsætter en løn til os til formand, næstformand og Hovedstyrel-
sen, at så er det for det arbejde, når vi så varetager nogen funktioner andre steder, hvor andre organisa-
tioner eller foreninger har fastsat det tillæg, man får for at sidde i bestyrelser og så videre, så er det no-
get, man får, fordi man varetager den funktion, det ansvar osv. 
Så vil jeg så også sige, at når Vibekes forslag så faktisk indregner nu de tillæg, som vi har de forskellige 
poster, i øjeblikket vi sidder, så kommer man faktisk til at få, som I kan se ud af Vibekes forslag, en 
lønstigning, altså så får foreningen pengene tilbage, men sammenlignet se f.eks. mig nu, som næstfor-
mand, hvor jeg har en løn fra Danmarks Lærerforening, og så har jeg tre andre tillægsgivende poster 
andre steder. 
Men det er jo bare fordi, at jeg tilfældigvis nu har de funktioner. 
Så hvis I ligger de tillæg oveni min løn, så får jeg en lønforhøjelse, men det er ikke sikkert, at jeg får de 
funktioner næste gang, vi laver vores fagfordeling eller, hvad man kan kalde det i Hovedstyrelsen. 
Faktisk var det sådan tidligere, ved den tidligere formand og næstformand også var formand for a-
kassens bestyrelse. 
Vi har lavet en anden opgaveportefølje fordeling i Hovedstyrelsen i og med at overenskomstudvalget 
nu også tager sig af velfærdsarbejdet og dagpengearbejdet osv., og a-kassens arbejde lå mere naturligt 
inde hos overenskomstudvalgets formand, derfor er Gordon nu formand der, hvis nu vi havde lavet det 
her trick tidligere så havde jeg, som næstformand fået et tillæg lagt oveni ifølge Vibekes forslag her i 
næstformands lønnen, og så var der en eller anden anden en, der var kommet til at varetage funktionen, 
mens jeg havde tillægget. 
Det synes jeg faktisk ikke er en heldig konsekvens af Vibekes forslag. 
Det vi så også har talt om, det er, at nogen af de her ting, som vi får tillæg for, det er faktisk nogen me-
get høje tillæg for nogen af de funktioner, som vi varetager. 
Vi har talt om i FO vi vil prøve at tage op i de respektive besluttende organer, som giver de her tillæg, 
om man egentlig ikke skulle overveje at tage dem med, men det er jo en helt anden historie. 
Det er jo ikke os, der bestemmer det, det skal de respektive organisationer jo gøre. 
Jeg foreslår, at I stemmer for Hovedstyrelsens forslag til aflønning. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak for det! 
 
Så er det Vibeke Lynge! 
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Jeg vil sige, når vi gemmer henholdsvis Peter Bilde og Dan Løwe, så er det fordi, vi også gerne vil sige 
noget i relation til Peter Bildes forslag, så vil vi nu først drøfte og tage stilling til, hvorvidt det skal være 
det ene system eller det andet, så hvis der er nogen, der har nogen indlæg i forhold til den problemstil-
ling, så må I gerne komme med dem. Vær så god Vibeke Lynge! 
 
16.51 
Vibeke Lynge: Jeg synes stadigvæk, at lønnen skal fastsættes hos os her i kongressen, også for at det I 
går rundt og foretager her udenfor. 
Vi skulle nødigt risikere at komme i den situation, vi ikke engang får indtægterne, så er det helt fint med 
mig, jeg synes, I skal have en god og ordentlig løn for det arbejde, I laver, jeg synes simpelthen bare, det 
skal være os, der fastsætter det. 
Jeg synes, det er rigtigt, vi har det stående på hjemmesiden, men da jeg første gang lavede mit udkast 
her før sommerferien, da sendte jeg oplægget til nogen af kollegerne i Hovedstyrelsen, der har nogen af 
de der honorarer, så får jeg svaret, jamen det er ikke det beløb, jeg får Vibeke! 
Det viste sig, at alle tallene på hjemmesiden var forkerte, så vi skal i hvert fald sørge for, at få hjemme-
siden ajourført, vil jeg godt sige. 
Men jeg kan simpelthen ikke forstå begrundelsen, den samlede honorarmængde lige nu er lukket inde i 
kassen, det er rigtigt, det godt kan flytte sig fra den ene til den anden, men jeg synes ikke, det er mere 
betydningsfuldt, at have den ene repræsentation end den anden repræsentation, hvis I ser på fordelin-
gen af repræsentationer, blandt for forretningsudvalgsmedlemmer, så er det sådan – nu har jeg kaldt 
dem x, y og z, fordi der stod faktisk Bjørn, Gordon og Per på et tidspunkt, så syntes jeg, jeg kunne ikke 
aflevere et forslag til kongressen, hvor flere stod nævnt ved navns nævnelse, så blev det til x, y og z. 
Det pædagogiske område får ikke et eneste honorar, fordi det er altså ikke noget af det, man får ovre i 
Undervisningsministeriet, når man går og repræsenterer lige præcis det ben, vi synes er rigtig vigtigt 
også, så Bjørn som ansvarlig for det pædagogiske, han har den laveste løn af FU medlemmerne. 
Det synes jeg da simpelthen ikke er rimeligt, så jeg synes, vi skal gøre to ting på en gang. 
Ligestille medlemmerne i Hovedstyrelsen og Forretningsudvalget, og så lave modregning. 
Så har jeg lige fået at vide, at man faktisk har fraskrevet sig nogle honorarer for Lærernes Pension. Det 
var ret store beløb, man så har fraskrevet sig for ikke at få. 
Fordi så skulle de blive nede i lærerne pensionskasse, vi kunne jo lade nogen af de andre penge så blive 
ovre i låneforeningen og forbrugsforeningen eller, hvem hulen det er, der giver os penge til honorarer. 
Det er en hel horribel måde at aflønne folk på, der ingen lighed, ingen ret stor tydelighed i det. 
Så jeg synes stadigvæk, I skal stemme for F.2! 
 
John Vagn Nielsen: Ane Søgaard! 
 
16.53 
Ane Søgaard: Ja tak, jeg er her også for at bakke om Vibekes forslag. 
Jeg vil gerne sige, at for mig handler det her om, det helt principielle. 
Jeg er faktisk lidt forundret over det, fordi det er Anders og Dorte, er der noget, jeg ikke kender jer 
som, så er det pampere, I er enormt ordentlige, synes jeg. 
Jeg har siddet sammen med jer i Hovedstyrelsen en kort periode, I er enormt ordentlige med, hvordan I 
bruger medlemmernes penge. 
I er enormt gennemsigtige i forhold til, at ikke at bruge taxaer unødigt og lege konger på værtshuset 
nedenunder Danmarks Lærerforenings lokaler osv. 
Altså I har slet ikke den historik i Danmarks Lærerforening, så det her drejer sig ikke for mig om, hvad 
I skal have i løn, jeg er fuldstændig med Vibeke i, at I skal lønnes ordentligt. 
For mig drejer det sig om, at det er kongressen, der beslutter, hvad Hovedstyrelsen tjener også FU 
medlemmerne, det er ikke det, der reelt sker. 
På samme måde er det på generalforsamlingen på Frederiksberg, det er medlemmerne, der beslutter, 
hvad formanden skal have. 
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Ideen jeg har – om jeg så må sige – fordi jeg er inviteret til at sidde forskellige steder der udløser nogen 
tillæg, det trækkes fra min formands løn, for ellers må jeg jo på generalforsamlingen snakke med dem 
om, om jeg skal have noget mere. Det er også det, det drejer sig om for mig. 
Så reelt er det sådan, at kongressen ikke har en beslutning om, hvad lønnen er for Hovedstyrelsesmed-
lemmerne, hvis vi ikke her varetager det ansvar, at sikre at Vibekes forslag stemmes igennem. 
Så det vil jeg opfordre kongressen til at overveje! 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak, så er det formanden! 
 
16.55 
Anders Bondo Christensen: Nu vil jeg nødigt skuffe Vibeke, som har annonceret, jeg kom herop. 
Først og fremmest så vil jeg godt igen understrege, jeg synes det er utrolig sundt, at vi har en åben de-
bat omkring lønnen i Danmarks Lærerforening. 
Det er et rigtig godt princip, det er i sig selv værd at hæfte sig ved. 
Så er det jo – som dirigenten også siger – to forskellige principper, vi taler om, jeg synes, vi generelt i 
fagbevægelsen har en holdning til, at hvis man påtager sig et ansvar, så bliver det også honoreret. 
Det er et af de parametre, der er i forhold til den måde, man får lønnen på. 
Det eneste jeg sådan set er lidt ked af i denne her debat, det er, at man kalder det ben. 
Altså for mig er det ikke et ben, at være formand for Lån og Sparbanks bestyrelse, vil jeg bare sige, det 
er et ansvarsfuldt job, det er altså mig, der står overfor Finanstilsynet og skal redegøre for diverse be-
regningsmetoder og den måde, vi laver risikovurderinger på osv. 
Det har jeg en forpligtelse til at kunne. 
Jeg håber heller ikke, jeg kommer brummen, men jeg vil sige, at det at drive en bank i dag, det er et 
komplekst område. 
Jeg synes, at fagbevægelsen bliver lidt bange for vores egen skygge, når vi går ud og så siger; jamen vi 
bliver nødt til at fraskrive os de her honorarer. 
Jeg synes, det er helt fair at fastsætte lønnen til Danmarks Lærerforenings formand præcis på det ni-
veau, man synes, den skal være. 
Jeg gik selv ud og foreslog, vi skulle nedsættes med 100.000 sidste gang, fordi det var eksploderet, fordi 
skoledirektørens løn i København, det synes jeg er fint, og det skal kongressen forholde sig til, men 
forstår simpelthen ikke, at når man påtager sig et stort ansvarsfuldt job, at det honorar der følger med, 
det er, at det ikke også følger med. I det øjeblik man ikke har det ansvar, så ryger det selvfølgelig væk. 
Det synes jeg, det er den måde, vi principiel prøvet at lave lønsystemer på, og det synes jeg også, vi skal 
gøre i Danmarks Lærerforening. 
Jeg tror nok, at Vibeke gentog sig selv for fire år siden, jeg tror nu, at jeg har gentaget mig selv fra for 
fire år siden, men det viser jo bare, at det her det her en principiel problemstilling, som kongressen skal 
forholde sig til. 
 
John Vagn Nielsen: Ja, jeg har ikke modtaget flere indtegnede omkring princippet her, og der er ikke 
flere, der ønsker ordet? 
Godt! 
 
Det var der. 
Morten Refskov, vær så god! 
 
Morten Refskov: Jeg kan nok gøre det kort, det hørte jeg hele vejen herned. 
Jeg er sådan set meget i tvivl om, I Danmarks Lærerforenings lønpolitik, jeg synes i hvert fald, at de 
drøftelser jeg har, der hvor jeg repræsenter, det handler om, at vi arbejder hele tiden, får så meget kol-
lektiv løn, som muligt, og vi er ikke interesserede i at honorere for, at man tager særlige opgaver eller ? 
på sig. 
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Jeg køber ikke de argumentationer, jeg synes, man skal forholde til om det er den væsentligste opgave 
for Danmarks Lærerforenings formand at sidde som formand i Lån og Spar eller om det i virkeligheden 
er en opgave, der kunne varetages af nogen andre, således at man kunne bruge sit arbejde som formand 
for det som er det væsentligste i hvert fald for mig at se ved formandsarbejdet i Danmarks Lærerfor-
ening. 
Det blev lidt hurtigt, men det er i hvert fald min tilkendegivelse, at bakke op om Vibeke Lynges forslag. 
 
Tak for det! 
 
16.59 
Jan Trojaborg: Formanden snakker om to forskellige principper. Jeg vil sige, det er ikke to rene prin-
cipper, men det ene er måske mere rent end det andet, men hvis vi tager det princip, at man bliver af-
lønnet for, at man på tager sig ekstra ansvar, så er det jo noget, vi har brugt i vores egne lønforhandlin-
ger på Lærernes, Børnehaveklasseledernes vegne 
Og de øvrige medlemmers vegne. 
Når vi snakker om princippet her med at fastlægge lønnen på kongressen, så er det jo for at have en 
klarhed, det er en diskussion, der har været øvrige fagbevægelser, som andre også har sagt – så er det jo 
noget med, at man ikke skal kunne anklages for pamperi og noget eller gå efter nogle poster. 
Jeg vil godt nævne, hvorfor det ene princip, nemlig formandens princip eller det en Hovedstyrelsens 
princip ikke er rent, så er det fordi – jeg har siddet i 21 år Lærernes Pensions bestyrelse og med diverse 
formænd og hovedstyrelsesmedlemmer fra lærerorganisationerne, og det har været en tidlig beslutning, 
at vi afskrev os honoraret, og honoraret i den slags arbejdsmarkeds bestyrelser er rimelig store, det er et 
sted mellem 100.000 og 150.000 kroner om året. 
Argumentationen for at afskrive det, det var, at hvis man ser på den samlede bestyrelse, så vil den jo 
blive til rimelig store millionbeløb, det ønsker man ikke skulle gå fra lærernes pension. 
Så derfor afskrev vi det. 
Det er derfor, jeg siger, at princippet om at man skal aflønnes, tage mere ansvar er altså ikke rent i den-
ne her forening, fordi vi har altså valgt en anden løsning, som jeg i øvrigt er rigtig i Lærernes Pension. 
Jeg støtter også Vibekes forslag. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak! 
Se så skal vi til at tage stilling til, hvorvidt det nu skal være det ene eller det andet, vi skal arbejde videre 
med. 
Jeg har et forslag fra Hovedstyrelsen, og så har vi et ændringsforslag fra Kreds 16, som Vibeke Lynge 
har fremlagt, det er det nummer, der hedder nummer 1.2.1. 
Det vi skal stemme om, det er Vibeke Lynges ændringsforslag. 
Så jeg skal bede jer om, om lidt at markere, hvem der stemmer for Kreds 16’s ændringsforslag, hvem 
der stemmer imod, jeg spørger – for en god ordens skyld også – hvem hverken stemmer for eller imod! 
Er I klar til afstemningen? 
 
Jeg vil gerne se, hvem der stemmer for forslaget fra Kreds 16, fremsat af Vibeke Lynge! 
Ja tak! 
Jeg vil gerne se, hvem der stemmer imod forslaget! 
Ja tak! 
Jeg vil gerne se, hvem der hverken stemmer for eller imod forslaget! 
Ja tak! 
Forslaget er forkastet! 
Så har vi Hovedstyrelsens forslag, og der har vi et, som hedder 1.1., der har vi et ændringsforslag, det er 
fra Peter Bilde, vær så god! 
 
17.02 
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Peter Bilde: Jeg står her for at motivere mit forslag F3. 
Jeg må sige med det samme, at det forslag ikke giver en egentlig besparelse for foreningen – og dog. 
Jeg har stillet det fordi, der med Hovedstyrelsens forslag er tale om en merudgift på omkring 150.000 
kr. årligt, hvorfor så det? 
Som en naturlig følge af indførelsen af det nye undervisertillæg til alle lærere og børnehaveklasse ledere, 
uanset af antallet af undervisningstimer op til de 750 timer fra Hovedstyrelsesmedlemmer og andre 
tillidsvalgte, som har været kompenseret for tabt undervisningstillæg 1. august i år fået uforholdsmæs-
sigt meget i samlet i løn i forhold til de almindelige undervisende lærere. 
OK 15 giver altså en de facto lønforhøjelse til tillidsvalgte, hvis der ikke justeres i tillæggene. 
Mit forslag giver et bud på aflønning af Hovedstyrelsen, aflønning ude i kredsene på de lokale general-
forsamlinger løse. 
Jeg ved, at flere kredsstyrelser allerede har justeret deres tillæg. 
Det er i mit forslag ingen ændring for aflønning af formand og næstformand i forhold til Hovedstyrel-
sens forslag. 
Tillægget for de øvrige hovedstyrelsesmedlemmer i mit forslag justeres, så de valgte fremover får sam-
me samlet løn, altså løn fra arbejdspladsen plus det omkostningstillæg, som blev givet i juli 2015, før det 
nye undervisertillæg trådte i kraft. 
Begrundelsen for at tillægget for at sidde i Hovedstyrelsen er forskelligt, og dem for ny løn og dem for 
anciennitetsløn skal blandt andet findes i de differentierede undervisningstillæg. 
Jeg har derfor også tilføjet et afsnit i det tilfælde, der vælges et hovedstyrelsesmedlem fra Partiet Statens 
område, hvor der stadig gives undervisningstillæg ud fra det faktiske undervisningstimetal. 
Så der kan kompenseres i dette tilfælde. 
Når overenskomsten giver medlemmerne lønstigninger, skal det også komme hovedstyrelsesmedlem-
mer til gode, men de skal ikke have større lønstigninger end alle medlemmerne. 
Hovedstyrelsens forslag giver dem i Hovedstyrelsen på ny løn mere i løn, end dem på anciennitetsløn. 
Jeg er selv ude for dem, der sidder i FU, uden at kende deres løn i kommunerne så kan der op til 2.500 
eller mere kroners forskal om måneden. 
 
John Vagn Nielsen: Tak! 
Vi har fået fremlagt forslaget af Dan Løwe, dernæst er det næstformanden. 
 
17.05 
Dan Løwe: Ja tak! 
Jeg står her for at støtte Peters forslag, det gør jeg, fordi vi har mulighed for at rette op på en uhen-
sigtsmæssighed, som er opstået, uden at vi måske egentlig har tænkt over det. 
Vi er i en situation, hvor vi i Danmarks Lærerforening har stor fokus på økonomien, hvis vi oprethol-
der Hovedstyrelsens forslag, ja så vil det koste os 150.000 kroner, som minimum over de kommende år. 
Det er en overenskomstmæssig ændring, der er sket nu her, og vi har muligheden for at rette op på det 
lige nu og her, så synes jeg sådan set, at vi skulle tage at gøre det. 
Tak! 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det, så er det Dorte! 
 
17.06 
Dorte Lange: Ja Hovedstyrelsen har opfordret til, at man ikke stemmer for Peters forslag, og det skyl-
des faktisk, at når vi kigger på, hvad det er for et tillæg, man får for at sidde i Hovedstyrelsen, så er det 
ikke en kompensation for tabt undervisningsbilag, man får. 
Oprindeligt så er det et tillæg, der bliver givet, som et tillæg for det ansvar, det er at sidde der, og den 
stået til rådighed på alle mulige tidspunkter af - når Lærerforeningens har brug for, at Hovedstyrelsen 
samles. 
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Det er altså ikke en kompensation på den måde, som Peters forslag tænker det ind, men kan man selv-
følgelig spørge sig selv; hvorfor er det så diffentierede tillæg i forhold til, om man er på anciennitetsløn 
eller på ny løn? 
Det er jo fordi, da vi indførte ny løn, så blev der faktisk en ret markant forskel på, om man kom ind fra 
anciennitetsløn – ny løn, hvor grundlønnen jo er lavere til dem, som får ny løn. 
Derfor er man så alligevel gået ind og differentierede en smule på det. 
Har det her nye undervisertillæg så fuldstændig så fuldstændig gjort op med den forskel, der er på anci-
ennitetslønnede og nylønnede? 
Nej, det har den faktisk ikke. 
Nylønnede skal stadigvæk for at oppebære et løn forløb på langt liv og alt det her, så man ligesom anci-
ennitetslønnet, så skal man også her tænke i lokal tilforhandlede løntillæg, så der er altså en grund til 
stadigvæk, at det skal være differentieret. 
Så har vi faktisk taget den diskussion i Hovedstyrelsen, vi har sagt; jamen når LC forhandler forbedrin-
ger hjem til LC’s medlemmer, så skal også dem, som er tillidsvalgte have gavn af de lønforbedringer. 
Det er sådan med det her undervisertillæg, at det faktisk – ja det kommer til at give en lidt højere løn-
stigning til dem, som underviser mindre. 
Det har I sikkert også forholdt jer til derude lokalt. Det er jo principielt, når vi siger, vi vækster op til 
750 timer, så vækster vi til et fast tillæg, og der er ikke nogen, der må kunne gå ned i løn på det. 
Så er det selvfølgelig klart, at så hæver man dem, som underviste mindst, de får mere ud af det faste 
tillæg end de andre. 
Det er også tilfældet for tillidsvalgte. 
Jeg ved godt, at der er nogle kredse, som har valgt faktisk at skære i, hvis vi har nogle lokale tillæg for at 
sidde i kredsstyrelsen, så er der nogen, der har valgt at skære i det, fordi man nu får undervisningstillæg-
get. 
Det kommer vi meget ind på, hvordan man har valgt at beholde sine tillæg derude. 
I Hovedstyrelsen er det altså sådan, at man får et tillæg for at sidde i Hovedstyrelsen på grund af det 
ansvar, det giver, det er faktisk uafhængigt af, om man kommer, som underviser eller ikke som undervi-
ser, fordi der jo er et andet problem med Peters forslag, det er, at hvis man ikke kommer fra en stilling, 
hvor man får undervisningstillæg, hvad så? 
Der er også nogen ting der, som ikke er taget højde for, det er faktisk betyde meget mere bureaukrati, 
hvis det er, vi skal følge Peters forslag, så vi foreslår, at I ikke stemmer for det. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak. Peter Bilde! 
 
17.08 
Peter Bilde: Jeg vil lige læse lidt op fra kongressen i 1999, da vi fandt ud af det her. 
Tom Eghom han fremlagde denne her nye måde at lave løn til Hovedstyrelsen. 
Jeg citerer fra det – hovedstyrelsesmedlemmer får gammel løn, fordi nu skal vi jo til at regne med, at 
der kommer både overenskomstansatte og tjenestemandsansatte Hovedstyrelsesmedlemmer, der må 
man tage højde for det her undervisningstillæg osv., så der er to satser. 
Hovedstyrelsesmedlemmer på gammel løn får 6,5 – så kører den med værdisatser, som var indtil for 
fire år siden, hvor vi satte den lidt op. 
Til samme punkt sagde Georg Eriksen, som også sad i Hovedstyrelsen på det her tidspunkt, det man 
plejer at få, det er 2.800 kroner om måneden, det stiger til 4.300 plus procenter, og det vil sige, at der på 
tillæg er en stigning på 90 %. 
Jeg giver ikke helt det der med, at det er undervisningstillæg, der er andel af det i hvert fald også. 
Det med livslønnen altså også i 1999, jeg har jo været meget tilbage her, nu er det folkeskolen, hvor vi 
skulle stemme og sådan noget, det var anden gang, vi stemte nej første gang, kan jeg huske, men da 
sagde vores formand dengang Anni Herforts: Vi har fastholdt den flotte lønaftale, der sikrer en fremad-
rettet løn model med sikkerhed for livslønnen til de unge og kommende lærere samtidig med, at der er 
rigtig pæne lønstigninger til de lærere, der forbliver på det gamle lønsystem! 
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Så vi bør kigge på det! 
Så jeg fastholder mit forslag. 
 
John Vagn Nielsen: Så skal vi stemme om det ændringsforslag, som Peter Bilde har fremsat, det der 
fremgår af bilag, der hedder F3.1. 
Jeg vil så spørge, hvem der stemmer for og hvem der stemmer imod, og hvem der hverken stemmer for 
eller imod. 
Hvem stemmer for ændringsforslaget fra Peter Bilde? 
Ja tak! 
Hvem stemmer imod forslaget? 
Ja tak! 
Hvem stemmer hverken for eller imod forslaget? 
Ja tak. 
Forslaget er forkastet! 
Så har vi tilbage forslag F1.1 fra Hovedstyrelsen, det er sådan i henhold til vedtægterne, der fremgår at I 
skal som kongres vedtage et sæt forslag til aflønning, der er nu kun det ene forslag, derfor jeg ikke sætte 
det til afstemning for hvis jeg gjorde det og I stemte det ned, så er der princippet – ikke noget forslag! 
Så derfor vil jeg tillade mig, at konstatere, at det forslag der hedder F1.1. 
Det er vedtaget! 

Dagsordenens punkt 7: Valg af formand - For perioden: Fra afslutningen 
af den ordinære kongres 2015 til afslutningen af den ordinære kongres 
2019 
 
John Vagn Nielsen: Næste punkt er punkt 7 
Valg af formand 
Det fremgår af det materiale, I har fået ud, at Hovedstyrelsen har opstillet Anders Bondo Christensen 
til genvalg. 
Jeg skal for en god ordens skyld høre, om der er andre forslag? 
Det ser ikke ud til at være tilfældet, så er Anders Bondo Christensen genvalgt! 
 
Anders Bondo Christensen: Tak skal I have! 
 
17.13 
Jeg har før sagt, at det er et ufatteligt ærefuldt fag at være formand i Danmarks Lærerforening. 
Det er også utrolig inspirerende, og det er også utrolig hårdt. 
Jeg vil nok sige, at der var et par måneder midt i 2013, hvor jeg sådan lige overvejede med mig selv, om 
kræfterne var til at fortsætte, men jeg synes, det arbejde vi laver i Danmarks Lærerforening, det er så 
ufattelig vigtigt, det er det for vores medlemmer, det er først og fremmest det, vi er til, men det er det 
altså for den folkeskole og de andre opgaver, som vores medlemmer varetager, at man kan næsten ikke 
bestride noget mere ærefuldt og ansvarsfuldt job end det, at være formand i Danmarks Lærerforening. 
Så har jeg haft en oplevelse af at samarbejde med en Hovedstyrelse igennem mange år, hvor vi også 
efter at blive dykket i 2013 oplevede, at vi slog alle kræfter sammen og gjorde alt, hvad vi kunne for at 
komme videre derfra. 
Jeg synes, vi har oplevet en organisation, som tog fat forfra med de udfordringer, der nu var. 
Vi står i dag - ovenpå det vi var igennem – med en organisationsprocent, som stadig ligger på over 95. 
Det er helt enestående. 
Det er sådan noget, der giver både styrke og begejstring og gå på mod til at fortsætte, derfor vil jeg se 
frem til at fortsætte som formand i Danmarks Lærerforening, jeg vil sige tusind tak til jer alle sammen 
for tilliden! 
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John Vagn Nielsen: Vi går videre til Dagsordenens punkt 8: Som er valg af næstformand 

Dagsordenens punkt 8: Valg af næstformand - For perioden: Fra afslut-
ningen af den ordinære kongres 2015 til afslutningen af den ordinære 
kongres 2019 
 
Der fremgår det af materialet, at Hovedstyrelsen har opstillet Dorte Lange til genvalg. 
Jeg skal også her høre, om der er andre forslag? 
Det ser ikke ud til at være tilfældet, så er Dorte Lange genvalgt! 
 
17.15 
Dorte Lange: Tak skal I have. 
Der er en klog mand, der har sagt, at livet skal forstås baglæns, men må leves forlæns. 
Jeg tror, at han – det var Søren Kierkegaard – jeg tror, at han tænkte, at det var ikke så godt, at det var 
på den måde, fordi han var sådan en lidt ængstelig type. 
Jeg har det faktisk sådan, at jeg er ret glad for, at det ikke er sådan, jeg er glad for, at man ikke altid ved, 
hvad det er, man går ind til - forstået på den måde – at jeg kunne selvfølgelig ikke forudse, hvad det var 
for fire år, det var jeg gik ind til dengang, jeg stillede op i 2011. 
Det har været en fuldstændig vanvittig rutchebane tur. Det har både været fantastisk fedt og indimellem 
helt vildt forfærdeligt. 
I har jo været med i den, så I kender den jo så fuldstændig godt. 
Når jeg nu siger, hvis jeg nu havde vidst, hvad det var, jeg gik ind til – havde jeg så gjort det? 
Det kan man ikke vide, heldigvis så vidste jeg det ikke, fordi jeg har faktisk ikke fortrudt et eneste øje-
blik. 
Jeg synes, det har været helt fantastisk ligesom Anders siger, at have været med til at stå i spidsen for at 
kunne arbejde sammen med den her helt enormt flotte forening. 
Så jeg går gerne ind i et ukendt rum en gang til, men derfor er det jo så alligevel vigtigt at reflektere lidt 
baglæns - som han også sagde Søren Kierkegaard. 
Mange af de ting, som jeg dengang – nok så kækt – sagde, at det gør jeg lige, nu skal jeg nok lige kom-
me og gøre alle mulige ting. 
Der er meget af det, som jeg i de fire perioder overhovedet ikke har været i nærheden af at kunne gøre. 
Sådan har I jo også haft det i løbet af de sidste fire år, I ved jo godt, hvad det handler om. 
De ting som jeg gerne ville dengang, det vil jeg stadigvæk rigtig gerne, hvis der ellers bliver lidt mere 
arbejdsro, så er der også mange af de ting, som jeg gerne vil gøre. 
Dog vil jeg sige, der er måske en enkelt formulering, som jeg gerne vil lave om. 
Jeg kan huske, at jeg sagde dengang, jeg holdt tale til kongressen for fire år siden. 
Det er ikke det første, jeg vil lave om – jeg sagde: Jeg er grundlæggende enig med vores formand, og jeg 
vil arbejde lige så hårdt som ham, for at nå de mål, som kongressen stiller! 
Jeg er nødt til at ændre en lille smule, jeg er nødt til at sige; jeg er grundlæggende enig med vores for-
mand, og jeg vil arbejde lige så hårdt, jeg kan for at nå de mål, som kongressen selv har. 
Fordi jeg har fundet ud af, at det simpelthen kan ikke lade sig gøre at arbejde lige så hårdt, som Anders. 
Men jeg kan ellers arbejde helt enormt, og det vil jeg genre blive ved med at gøre, men jeg kan ikke 
arbejde lige så hårdt, som Anders, men det var forsøget værd, vil jeg sige. 
Tusind tak for valget! 

Dagsordenens punkt 9: Valg af revisor og revisorsuppleant - For  
perioden 01.01.2016 – 31.12.2019 
 
John Vagn Nielsen: Ja vi skal videre til punkt 9 



 224 

Valg af revisor og revisorsuppleant, vi skal i henhold til vedtægterne have valgt en revisor, og vi skal 
have valgt en revisorsuppleant for den kommende fireårige periode. 
Jeg giver ordet til Vera Sandby Hansen, vær så god! 
 
17.19 
Vera Sandby Hansen: Ja tak for det! 
Jeg skal foreslå Merete Svalgaard Knuthsen som er delegeret nr. 63, som den nye kongresvalgte revisor. 
Merete kender rigtig godt vores forening, hun blev valgt til her til ? kredsen her i 2006, hun har de sene-
ste fem år været kredskasserer, hun er nu også kasserer for vores regionale samarbejde, og hun er med 
på hold, der underviser de nye kredskasserere i vores forening. 
Merete kan sin metier, hun er hurtigt til at sætte sig ind i regler og gennemskuer hurtigt diverse pro-
blemstillinger. 
Hun stiller gerne de kritiske og rigtig gode spørgsmål og med entusiasme er med til at løse opgaven, 
som revisor til medlemmernes og foreningens interesse. 
Jeg skal hermed anbefale, at vi vælger Merete! 
 
John Vagn Nielsen: Ja det fremgik jo lidt tidligere på dagen, at Verner ikke genopstillede, der er altså et 
forslag om valg af Merete Svalgaard Knuthsen, som ny revisor. 
Jeg skal høre, om der er andre forslag? 
Det ser ikke ud til at være tilfældet, så er Merete valgt som ny revisor. 
 
John Vagn Nielsen: Vi skal også have valgt en revisorsuppleant, der har jeg fået oplyst, at Vibeke Lynge 
som er revisorsuppleant har tilkendegivet, at hun genopstiller, jeg skal høre, om der er andre forslag? 
Det ser ikke ud til at være tilfældet, så er Vibeke genvalgt. 
 

Dagsordenens punkt 10: Årsrapport for 2013 og 2014 
 
John Vagn Nielsen: Så er vi nået til punkt 10 
Årsrapport fra 2013 og 2014. Bo Holmsgaard vær så god! 
 
17.21 
Bo Holmsgaard: Tak for det John. 
Her på det fremskredne tidspunkt så har jeg valgt, at pifte gennemgangen op med par slides, det er ikke 
et stort slideshow, men to grafer udover den side I ser der, men på Hovedstyrelsens vegne skal jeg fore-
lægge regnskaberne fra 2013 og 2014. 
I materialet skal jeg henvise til Bilag C1 på siderne 45-49 også den seneste udsendte rettelse til side 47, 
det er nemlig Bilag C1.1. 
Man kan sige – helt overordnet er så vil hovedkassen regnskab som særligt fond, også præget af de 
økonomiske konsekvenser af konflikten i 2013. 
Herunder jo altså også de afledte beslutninger. 
Her besluttede vi jo blandt andet en reduktion i det almindelige kontingent såvel kredse, som centralt, 
og man besluttede at særlig fond skulle kompensere for dette. 
Det er klart, at en så omfattende konflikt har naturligvis trukket ressourcer i betydeligt omfang. 
Konflikten har også påvirket en række andre budgetposter – alene af den grund er ressourcerne på de 
øvrige områder blevet prioriteret hårdt. 
Så kommer vi til en af de farverige slides, nemlig hovedkassen, regnskabet for hovedkassen. 
Som det fremgår af grafen bag mig er den primære eller den løbende drift bragt i balance, men blandt 
andet grundet den fortsatte medlemstilbagegang skal der løbende ske reduktion i udgifterne. 
Medlemstallet er i perioden 2012 til 2014 for de ordinære medlemmer faldet med 2.400. 
Det afleder altså en mindre kontingentindtægt i perioden på 5,4 millioner. 



 225 

Denne nedgang i indtægter er delvis modsvaret af forøget indtægter fra administration af Særlig Fond 
I august 2013 da begyndte medlemmernes betaling af konflikt lån og konflikt kontingent, samtidig blev 
det centrale kontingent, som jeg ved, nedsagt med 113 kroner om måneden. 
I den forbindelse blev kredskontingentet også nedsat med 200 kroner, men Særlig Fond kompenserede 
fra den centrale kontingentnedsættelse. 
Særlig Fonds kompensation til hovedkassen udgjorde i 2013 40,7 millioner, og i 2014 76 millioner. 
Faldet i omkostninger, som i kan se i den røde graf, kompenserer faldet i kontingentindtægterne fra 
medlemsnedgang, men det er fortsat nødvendigt, at tilpasse omkostningerne på grund af det forventede 
faldende medlemstal. 
Det handler altså ikke kun om tilpasning af sekretariatet, men også om – synes jeg lidt til stadighed – at 
yde medlemmerne en høj service ved kontinuerlig at udfordre vores praksisser. 
De færre omkostninger skyldes blandt andet fald i omkostningerne til folkeskolen på 4,6 millioner i 
perioden, det er blandt andet, som følge af flere annonceindtægter. 
Dertil havde vi også færre omkostninger til kontorhold på 2,4 millioner. 
Herudover er det værd at sige, at det er tydeligt, at det er generelt er en stor omkostningsbevidsthed 
vejen rundt. 
Alle nye tiltag bliver vendt en ekstra gang og løbende drift bliver - på alle niveauer - vurderet. 
Det har medført, at der på en række poster er færre omkostninger. 
For så vidt angår mødeomkostningerne så er de øvet i perioden. Det skyldes blandt andet en stigning i 
lønsumsafgiften, som følge af skattereformen på 0,8 millioner, det skyldes generelle lønstigninger, og så 
skyldes det også engangsomkostninger til etablering af nye stillinger og fratrædelser. 
De her fratrædelser betyder jo færre omkostninger til løn på lidt længere sigt. 
Slutteligt vil jeg for hovedkassens regnskab sige, at den opnåede balance mellem indtægter og omkost-
ninger også bringer sig i sorte tal, det vil sige i positive årsresultater fra 2013 og 2014 efter renter, skat 
og bevillinger. 
Årets resultat fremgår jo også af, at materialet udgør i 2013 3 millioner, 2014 52.000 mod et minus på 3 
millioner i 2012. 
Hvis vi kravler over på regnskabet for Særlig Fond, så er der røde tal. Periodens fald i årets resultat 
skyldes netto omkostningerne, som er afledt af konflikten, det udgjorde 70,8 millioner i 2013 og 117,7 
millioner i 2014. 
Omkostningerne er hovedsageligt bidraget til hovedkassen og til kredsene, som jeg nævnte før, som 
kompensation for den kontingentnedsættelse, der har været. 
Derudover udgifter til etablering af lånemodellen og også udgifter til vikardækning. 
Bidragene dækkes delvist af konfliktkontingentet og renterne af konflikt lån. 
Så er der nogle andre ting, som skal nævnes i den forbindelse, nemlig at vores investeringsejendomme i 
Særlig Fond giver et afkast på 18,8 millioner i 2013 og 20,8 millioner i 2014. 
Obligationer giver en rente på 23,6 millioner i 2013 og 22,4 millioner i 2014. 
Det indgår under posten: Renter og udbytter 
Så er det også værd at nævne, at værdipapirer giver kursgevinster på 26,5 millioner i 2013 og 60,6 milli-
oner i 2014. 
Sluttelig vil jeg sige, at egenkapitalen i Særlig Fond er faldet fra 2 mia. 238 millioner i 2012 til 2 mia. og 
60 millioner i 2013 og 2 mia. og 50 millioner i 2014. 
Faldet fra 12 til 13 skyldes – udover konflikten – hovedsageligt ændret regnskabsprincip fra værdiansæt-
telse af ejendomme, for offentlig kontant vurdering til markedsværdi. 
På baggrund af dette indstilles til Hovedstyrelsen regnskaberne fra 2013 og 2014 til kongressens god-
kendelse. 
Jeg skal i øvrigt henvise til HC1 udsendt 17. august om foreningens økonomi overgiver hermed regn-
skaberne fra 2013 og 2014 til kongressens behandling. 
Tak! 
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John Vagn Nielsen: Ja Bo har fremlagt årsrapporterne fra 2013 og 2014, jeg skal høre, om der er nogen, 
der har spørgsmål eller bemærkninger til årsrapporterne? 
Det ser ikke ud til at være tilfældet. 
Så skal vi stemme om godkendelse af årsrapporterne, vi tager dem samlet både 2013 og 2014. 
Jeg vil gerne se, hvem der kan stemme for! 
Ja tak! 
Er der nogen, der stemmer imod? 
Nogen der tilkendegiver, at de hverken stemmer for eller imod? 
Så vidt jeg kan se, så er årsrapporterne enstemmigt godkendt. 
Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til, at vi også kan meddele det decharge. 
Det er ikke tilfældet, så er der hermed også meddelt det decharge 
 

Dagsordenens punkt 11: Fastsættelse af kontingentet for 2016 og kon-
tingentramme for 2017 

 
Vi kan gå videre til dagsordenens punkt 11. 
Fastsættelse af kontingent for 2016 og kontingent for 2017. 
Formanden, vær så god! 
 
17.30 
Anders Bondo Christensen: Ja, jeg skal prøve at gøre det hurtigt, fordi det også er i forlængelse af noget 
af det, som Bo allerede har været inde på. 
Det er sådan, at vi jo i den grad er afhængig af kontingentet, som vores grundlag. 
Vi har lavet en lidt anden struktur med bidrag på Særlig Fond i den nuværende periode, men hvis vi nu 
slår kontingenter og bidrag for Særlig Fond sammen, så er det sådan, at kontingenterne i 2016 forventes 
at udgør 161 millioner, det svarer til 85 % af vores samlede indtægter. 
Jeg har været inde på det før på denne her kongres, at der er et fald af aktive medlemmer. 
I 2008 var vi på toppen med 69.000 aktive medlemmer, og nu her i 2015 har vi 7.100 færre medlemmer. 
Alene af den grund så er der altså 18 millioner kroner færre i kontingentindtægter. 
Så sker der det, at vi – i prognoserne – kan se, at der er fald i elevtalsudviklingen, der er en stigning i 
andelen af eleverne på privat- og friskole, og så har også måttet tage højde for, at lærermanglen kan 
betyde at flere uden læreruddannelse, formentlig kommer ind i folkeskolen, gør at vi må se frem til et 
yderligere fald på ca. 4.000 medlemmer frem til 2020. 
Det er indregnet i de forudsætninger, som vi har lavet budget ud fra. 
Det er så yderligere indtægtsfald på 10,2 millioner. 
Det er jo så derfor, som jeg også var inde på, da vi snakkede vedtægter, at vi har prøvet at tage fat i det 
her på forhånd, så vi ikke stå med røde tal på bundlinjen og skal pludselig igennem nogle store bespa-
relser. 
Det er også lykkedes, vi har blandt andet – som jeg nævnte – nedlagt færre stillinger, det slår selvfølgelig 
igennem i vores udgifter, vi har kigget på kursusvirksomheden, vi har kigget på folkeskolen, vi har un-
der en vis opmærksomhed nedlagt Lærerkalenderen, som jo så er blevet til Decentrale Fortagende. 
Så har jeg på kongressen besluttet en reduktion i antallet af Hovedstyrelsesmedlemmer, alt sammen 
noget for at prøve at tage hånd omkring den situation, vi kan se fremadrettet. 
Det betyder så også, at vi budgetterer med et nettooverskud samlet frem til 2017 på 12 millioner. 
Det kan jo virke mærkeligt, når man siger – nå, jamen vi er økonomisk udfordret! Men det er jo fordi, 
vi kan se, at udfordringen kommer på et tidspunkt. 
Det vil så også sige, at vi budgetterer med underskud i sidste del af perioden, som jo så – jeg har forkla-
ret baggrunden for det. 
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Vi har i forudsætningerne indregnet KL’s forventninger til løn- og prisudvikling, det er den forudsæt-
ning, vi plejer at bygge budgetterne op omkring. 
Hvis vi ser på den samlede 5-årige periode, ja så er der en reduktion på hovedkassen egenkapital på 8-9 
millioner. 
Det vil også sige, at vi er stadigvæk opmærksomme på, hvordan sikrer vi, at bundlinjen den ikke går i 
rødt, som Bo har kunnet fortælle, faktisk er lykkedes indtil nu. 
På den baggrund så skal vi fastsætte kontingentet for 2016, og vi skal fastsætte en kontingentramme for 
2017. Vi indstiller, at kontingentet ikke reguleres med den normale prisfremskrivning i 2016. 
Jeg vil også godt sige, at det tilstræbes, at kontingentet reguleres i 2017, men som vi også har gjort tidli-
gere af hensyn til usikkerheden omkring økonomien, så foreslår vi en kontingentramme på 1,97 %. 
Svarende til den vægtning der er af pris- og lønudgifter i foreningen ud fra skønnet fra Kommunernes 
Landsforening. 
Det er altså ikke vores intention at bruge af rammen, vi vil prøve at fastholde kontingentet på samme 
niveau. 
Pensionisternes kontingent udgør fortsat en tredjedel af satserne for de aktive medlemmer. 
Kontingenterne for medlemmerne her i København Lærerforening stiger i henhold til en tidligere kon-
gresbeslutning tilbage fra 2009 frem til 2017. Så den gruppe af medlemmer fra 2017 betaler det samme 
kontingent, som de øvrige medlemmer. 
Efter konflikten i 2013 ja der besluttede vi jo at reducere den økonomiske påvirkning, som en reetable-
ring af Særlig Fond ville medføre medlemmerne. 
 
Det skete, dels gennem forslaget om den centrale kontingentnedsættelse på de 113 kroner månedligt pr. 
medlem i Fraktion 1 og 2. 
Det skal lige nævnes, det er uden IMAK og Sydslesvig og dels gennem et tilskud på 200 kroner pr. må-
ned til nedsættelse af det lokale kontingent under forudsætning af, at I jo besluttede at nedsætte jeres 
kontingent tilsvarende. 
Vi skal være opmærksomme på, at det jo påvirker kontingentet for en hel del medlemmer, når vi er 
fremme ved 2017, de der ikke optog konflikt lån, de har altså et noget lavere kontingent, jeg tror bare - 
de sådan mentalt - skal forberede sig på, at de kommer i en situation, hvor deres kontingent pludselig 
vil stige ret dramatisk. 
Det er ikke sikkert, de lige i baghovedet har – det var fordi, de faktisk var sluppet billigere i en periode. 
Vi skal også forment indstille, at den centrale kontingentnedsættelse fortsætter frem til 31. juli 2017. 
Så ifølge vedtægternes § 8 stk. 3, så skal der fastsættes et bidrag til understøttelseskassen, og det skal 
være en brøddel af kontingentet for almindelige medlemmer, dermed ikke kontingentet for ? Fraktion 
15 a, vi indstiller, at den brøk, vi har kørt med i nogle år efterhånden, den fortsætter og den brøkdel det 
er 1 hundredefemtedel af kontingentet. 
1.36.10 
Vi skal også – i henhold til vedtægternes § 8 stk. 4 – fastsætte et eventuelt beløb af det årlige kontingent 
på Faktion 1 til 3, som henlægges til Særlig Fond og vi indstiller, at der fortsat ikke foretages henlæggel-
ser til Særlig Fond. 
I det foreløbige budget forventes egenkapitalen i hovedkassen at falde fra 169,7 millioner i 2014 til 16,2 
millioner i 2020, som det fremgår, Særlig Fonds egenkapital forventes at falde fra 2,1 mia. i 2014 til 2 
mia. i 2020. 
Så er vi jo på den anden side af konsekvenserne af lockouten - helt ærligt – det slap vi sgu da ikke billigt 
fra. 
Jeg vil i øvrigt henvise til bemærkningerne til det foreløbige budget på side 43, det udsendte bilag C1, så 
vil jeg overgive kontingentforslaget til kongressens medlemmer. 
 
John Vagn Nielsen: Ja tak!  
Anders har fremlagt forslaget her, og det fremgår i øvrigt i den skriftlige beretning på side 43 og 44. 
Vi har fået en indtegnet. Anders Liltorp, vær så god! 
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17.37 
Anders Liltorp: Tak! 
Jeg vil sådan set – jeg vil gøre det kort – bede Hovedstyrelsen om, at vi ved næste kongres får en ved-
tægtsændring, som gør det muligt at fremsætte forslag til kontingentet også over året. 
Jeg har faktisk indsendt et forslag, men det kan teknisk set ikke lade sig gøre på grund af vedtægterne. 
Forslaget var sådan set meget enkelt, det var at fra og med 1. august 2017, så reguleres det centrale kon-
tingent i forhold løn- og prisudvikling. 
Det var netop for, at vi med rettidig omhu kunne undgå f.eks. de røde tal på 8-9 millioner i overslags-
området. 
Det mener jeg ville være rigtig godt. Så det vil jeg sætte pris på, hvis I nu ikke gør det, så kan jeg jo selv 
komme med et vedtægtsændringsforslag. 
John Vagn Nielsen: Tak for det! Formanden! 
 
17.38 
Anders Bondo Christensen: Ja, du gør opmærksom på en problemstilling, vi heller ikke var opmærk-
somme på Anders, så vi lover dig i hvert fald, at vi kigger på det, så tror jeg lige, vi ringer til dig, jeg er 
ikke sikker på, det er den samme, vi snakker om, men det finder vi ud af. 
 
John Vagn Nielsen: Flere bemærkninger til kontingent og kontingentramme? 
Se det er det samme, som med det forslag omkring aflønning, at vi har kun det ene forslag, det fastsæt-
tes i henhold til vedtægterne, derfor er det kontingent, vi nu fastsætter, det er det, der fremgår af side 43 
og 44 i den skriftlige beretning. 
Hermed har vi afsluttet dagsordenens punkt 11! 
 

Dagsordenens punkt 12: Eventuelt 
 
Vi går videre til Dagsordenens punkt 12, der er eventuelt! 
 
Jeg ved formanden vil sige lidt, som afslutning og så har jeg fået indtegnet fra Jan Trojaborg og Jette 
Husum! 
Jan Trojaborg vær så god! 
 
Jan Trojaborg: Jeg vover pelsen, selvom jeg ved, et er sent, og der også er nogen, der er på vej hjem. 
Grunden til at jeg står her, det er fordi jeg genopstiller ikke til Hovedstyrelsen, derfor vil jeg gerne hol-
de sådan – kunne man sige – farvel og tak som hovedstyrelsesmedlem, der har haft ansigtet den mod-
satte vej her. 
Jeg har siddet i Hovedstyrelsen i 21 år, men jeg har også været i kongressen inden da blev jeg bestyrel-
sesmedlem i Københavns Lærerforening. 
Jeg kan huske, da jeg kom, da syntes jeg, jeg var meget imponeret, flot kongres, velorganiseret, pompøs 
et helt kobbel af disciplinerede konsulenter og sekretariatsfolk, dygtige dirigenter, indenlandske og 
udenlandske talere, hvor måske især Bertel Haarder i flere omgange gjorde et helt særligt indtryk. 
Så var der formænd, der for det meste ledte slaget flot. 
Man kunne jo sige det på denne her måde, hvis man kommer lidt udefra, det gør man jo første gang, så 
er det sådan et antropologisk fænomen, det er en stamme med sin egen kult, et helt særligt forfinet 
sprog, en påklædning som kunne være mere raffineret, en særlig selvforståelse og så det, man kunne 
kalde en helt ensartet baggrundsstråling. 
Det er et udtryk, jeg har lært af den nye biskop i Aarhus, da han fortalte om, hvorfor han var blevet 
præst. 
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Jo, fordi han jo er vokset op i en præstefamilie og derfor var det bare sådan, at så blev han selvfølgelig 
også præst, ligesom alle de andre af hans medstuderende. 
Det synes jeg er meget udtrykt, det er måske også noget af det, der blevet udfordret i dag, den baggrund 
storhed, den selvforståelse, vi har, står den i vejen for vores kommunikation med omverdenen, måske 
skulle vi også revidere den lidt, det er der nogen, der har diskuteret. 
Så kunne man jo stille spørgsmålet, jamen har kulturen ændret sig? 
Ja og nej! 
Nogen ting er der sket. 
Jeg kan sige, første gang jeg var på talerstolen, det var så det første år, jeg sad i bestyrelsen 1987, det var 
ud fra devisen, som det motto som dronning Ingrid havde – man kan, hvad kan skal! 
Fordi jeg havde en svigerfar, der havde været lærer i 35 år, og han var meget optaget – ligesom mange 
andre pensionister – af det der gældende samordningsfradrag, så han havde sagt; ja, nu er du blevet 
valgt til kongressen, nu skal du gå op på talerstolen og sige til Martin Rømer, at nu skal han se at få af-
skaffet det samordningsfradrag! 
Så jeg gik selvfølgelig af ildhu op og forklarede, at det var utrolig uretfærdigt, og det måtte man se at få 
fjernet, hvorefter jeg selvfølgelig blev fejet af banen af Martin Rømer på en meget elegant måde, der 
bare sagde; det kan overhovedet ikke lade sig gøre! 
Så blev jeg stillet spørgsmålet, har det været spændende; Ja det har det for det meste, det har navnlig 
været sjovt, når man kan sige, det man i journalistsprog kalder – man bryder overgangssandsynligheden 
netop, når der er kommet noget uventet, det har der også været denne her gang. 
Hvor der kommer indslag fra f.eks. Djurs – det havde man så ikke lige tænkt! 
Eller nogen der har haft nogen helt skæve vinkler. 
Som københavner har det været dejligt at kunne møde kolleger fra hele landet og høre levende dialek-
ter, meget syngende sprog. 
En af de ting man så også lærte, som fænomen det var det, man kaldte den jyske højderyg, det var vi 
ikke helt klar over, hvad det betød til at starte med, men det viste sig meget tydeligt i afstemningerne, 
når formanden havde sagt – det vil jeg gerne anbefale – så stemte alle jyderne for, mens en del af sjæl-
lænderne og københavnerne stemte imod. 
Man kan sige den jyske højderyg, den er så forsvundet, så var der et andet, man kan sige sociologisk 
fænomen, man kunne glæde sig over, som københavner, det var, at når der blev budt op til dans, så var 
der bare fyldt på dansegulvet med det samme. 
Det var vi ikke lige vant til fra København. Det var sgu en fin ting. 
Så blev jeg formand senere i 1994, det var så også en overraskelse at komme på kongressen, fordi det 
første formanden sagde, det var – nu skal der ske en normalisering af Københavns Lærerforening! 
Det var jeg sgu ikke lige helt med på, men så fandt man jo ud af hvad det gik ud på, nemlig at fra 1951 
havde Københavns Lærerforening haft en særstatus, man havde sin egen forhandlingsret og der var i 
øvrigt to repræsentanter, som man kan sige, de var tvunget til at sidde i Hovedstyrelsen, man kunne 
også se, de havde fået for lidt af posten, de stillede ikke op til valg. 
Der var sådan forskellige andre ting, blandt andet at vi havde et lavere kontingent, og det var jo så også 
det, formanden var kommet ind på, at vi betaler nu 800.000 kroner om året. 
Så kan man sige, vi har sgu sparet nogen penge efterhånden, men nu kommer vi altså op på niveau. 
Så da havde været i Hovedstyrelsen et år, så tænkte jeg; så må der sgu da være formands- og næstfor-
mandsvalg, det var der i den periode en hel del tumult om. 
Så var der nogen, der opfordrede mig til at stille op, det gjorde jeg så også, det var jo spændende at være 
klar, så kunne jeg bare konstatere, at da valget var overstået, så manglede jeg seks stemmer. 
Nå, men det var jo så ærgerligt, nu havde jeg så prøvet det. 
Bagefter fortalte min egen bestyrelse, hvor der altså sad syv mennesker, at de havde alle sammen stemt 
på hovedkandidaten, fordi de ville ikke af med mig. 
Ja, ja så kan man jo dele et valgsprog, det er sådan noget med – frænde er frænde værst eller også, kan 
man sige – hellere nummer et i baggården end nummer to i senatet! 
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Omkring årtusindskiftet var der store politiske stridigheder, da Anni Hereford var formand og Anders 
Bondo og hans såkaldte fembande krydsede klinger, det gik virkelig hårdt for sig, det er ikke samme 
konsensus, som vi kender i dag, det vil sige, at det ikke altid var kønt, men det var i hvert fald drama-
tisk. 
Så i 2001 så fik vi i Københavns Lærerforening helligbrøde, fordi vi havde aftalt med vores daværende 
direktør, at vi kunne udlægge forhandlingsparlamentarisk vedrørende decentral løn til vores tillidsrepræ-
sentanter. 
Det var en hammer god aftale, som betød anerkendelse af tillidsrepræsentanter plus, at der blev sendt 
penge ud, og det fungerede rigtig godt. 
Mange - også hos os selv sagde; Det får bare det hele til at bryde sammen! 
Det gjorde det ikke. 
Så var der bare det ved det, at Danmarks Lærerforening havde jo en lønpolitik, hvor man ikke måtte 
uddelegere, så da vi kom på kongressen første dag, så stillede formanden for Fagligt Udvalg sig op og 
gav Københavns Lærerforening og specielt mig, den største skideballe, jeg i hvert fald har oplevet i de 
21 år. I over 20 minutter tordnede han imod det her tillidsbrud og aftalebrud, om man ikke kunne for-
stå, man skulle overholde politikken, så kunne jeg jo bare stilfærdigt sige; Københavns Lærerforening 
har sin egen forhandlingspolitik evne og ret, vi har i øvrigt en anden lønpolitik, så det var jo sådan. 
Nå, men så måtte formanden jo så – den daværende formand - gå op og give mig en skideballe til, men 
det var der jo så ikke noget at gøre ved. 
Så blev Anders Bondo valgt, og der var på det tidspunkt - det var så det her med påklædning, som vi 
syntes i Københavns Lærerforening, det var der så også andre – kunne man gøre noget ved det? 
Så under eventuelt var det sådan, at vi stillede op – det er altid en fordel at tale under eventuelt – det 
kan jeg anbefale, der er nemlig ikke tidsbegrænsning. 
Da kunne jeg jo så argumentere for, at det ville være godt for mig, at få et image overfor medierne og 
befolkningen med – vær velklædt med jakkesæt! 
Jeg vil sige, at Anders var ikke umiddelbart dybt begejstret, men han fik da jakken på og takkede da 
også for det, hvorefter han sagde; jeg er ikke sikker på min gamle mor, kan kende mig! 
Det kunne hun ganske sikkert, for en måned efter da viste det sig, at Anders havde foræret jakken bort. 
Så har jeg lige en enkelt bemærkning til Politiken, der var et særligt sørgeligt år, det var 1997 - efter min 
mening - hvor man ikke havde rettidig omhu, hvor man ikke havde den rette timing, det var en anden 
diskussion ligesom, der har været i dag, skal skolelederne være med i Danmarks Lærerforening eller ej. 
Der var faktisk ikke særlig langt imellem hvad skolelederne berettede og hvad kongressen mente, men 
det endte med, at man ikke imødekom skolelederne, det betød 10 år, hvor skolelederne blev delt i to 
foreninger, jeg tror, det har sat sig dybe spor, dels kan man sige, det havde været rigtig dårligt økono-
misk, men det var i højere grad rigtigt dårligt for sammenholdet, det betød jo, man havde Danmarks 
Skolelederforening, så man i 10 år havde den parodi, at når den ene formand for lederne havde sagt 
noget, så sagde den anden det totalt modsatte. 
Det vil sige, at der var 10 år, hvor der var rigtig meget forvirring på ledelsesområdet. 
Så vil jeg sige en ting, som har været en af mine kæpheste, nemlig hvordan vores selvopfattelse har væ-
ret, vi har været igennem mange diskussioner, kunne man sige, at lærerne var en autoritet, kunne man 
sige, at lærerne var fyrtårnet, nogen der udmærkede sig på speciel viden? 
Nej, det kunne man ikke, fordi vi var alle sammen lige, det var det her med baggrundsstrålingen, vi 
havde alle sammen den samme uddannelse, vi tilhørte det samme plan. 
Der gik fra 1994 var jeg med og så til 2009 før Danmarks Lærerforening mandede sig op og sagde; Læ-
reren af en autoritet! 
Det var der ikke ret mange, der opdagede, fordi det kom til at stå i et program, som man udsendte til 
alle skolebestyrelser, der Morgendagens Politik, Morgendagens Skole, og der stod på side 2 blandt en 
hel masse andre ting, at læreren var selvfølgelig rådgiver og coach og alt muligt, Læreren af en autoritet! 
1.49.17 
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Det har givet os, når man snakker om den generelle autoritets tab for offentlige ansatte, og specielt for 
lærere, så har vi altså selv medvirket til det, fordi vi ikke har været gået frem, sådan som også flere talere 
har sagt, at være stolte af os selv, og vi har sagt, at vi kan altså godt det her! 
Der var en ting, som var meget fin, det var så, som Anders Bondo også var inde på, det var udformnin-
gen af professionsidealet, der gjorde man nemlig meget flot, at man kombinerede at have hovedstyrel-
sesmedlemmer, man havde folk ude fra kredsene og almindelige lærere, der holdt forskellige seminarer 
og så udfærdigede professionsidealet. 
Der havde man så igen desværre det problem, at når det så kom på kongressen, det var rigtig fint, så 
sagde man; arh, vi skal ikke vedtage det, vi er nok lidt for hurtige, vi tager lige og tager en generel dis-
kussion ude i kredsene! 
Det var der altså ikke ret mange, der interesserede sig for, det betød bare, at vi kom et år for sent. I 
mellemtiden så havde Margrethe Vestager gået ud og fortalt om fælles mål, hvor vi skulle have været på 
banen først. 
Så det handler politik jo også om her i salen, jeg synes, man er blevet mere beslutningsdygtig, det glæder 
jeg mig meget over. 
Nu nævnte jeg Københavns Lærerforening, jeg håber, jeg fortsætter to år til, jeg er i hvert fald valgt for 
to år. Vi er blevet skudt nogen ting i skoene, vi er også blevet kendt for nogen ting, nogen vil måske 
sige – mindre flatterende – men der var et år, hvor den daværende redaktør af Folkeskolen, Thorkild 
Theisen syntes, at nu skulle der rigtigt ske noget spændende. 
Så han offentliggjorde, hvad alle kredsene havde brugt i baren under kongressen. Ja, hvem lå i toppen? 
Det gjorde Københavns Lærerforening, fordi vi havde et bestyrelsesmedlem, der hed Jan M?, der sagde; 
det er sgu ligegyldigt, hvordan vi har fået vennerne, vi skal bare have mange af dem! 
Så der var delt øl ud i stride strømme, og vi fik en kæmpe regning. 
Så var der mange, der kom til mig og sagde; hold kæft, det er sgu da forargeligt, man offentliggør det! 
Så siger jeg; det er da skide godt, det viser da bare, hvem der har rigtige venner! 
Jeg ved godt, jeg skal til at slutte, men nu er der jo stadigvæk rigeligt med tid, men så kunne man så 
spørge - jeg kan i hvert fald spørge mig selv – hvad har jeg så udrettet? 
Jeg vil sige, på papiret – ikke ret meget i Hovedstyrelses sammenhæng! 
Altså har jeg været med til det der proportionsideal, jeg har også været med til at lave politikken på to 
sprogs området, det er så længe siden, den er så også gået lidt i glemmebogen. 
Så har jeg været med i det kollektive, som det er jeg næsten nødt til at sige, som Anders Bondo og jeg 
har bidraget til den kollektive intelligens. 
Så er der også små ting, man kan glæde sig over, det håber jeg, I har glædet jer over i denne her kon-
gres, nemlig at der har været fri kaffe, og hvem skaffede det? 
Det er jo ligegyldigt om pointene er dyre eller billige, man tager dem jo bare dem jo bare. 
Det er ligesom det med vennerne. 
Nu kommer jeg til mit hovedpointe, jeg har prøvet at bygge det lidt op. 
Som afgående hovedstyrelsesmedlemmer har man fra gammel tid rettigheder, som er møntet på, at man 
efter afslutning af en periode har ret til løn i et vist antal måneder. 
Hensigten har fra gammel tid været, at hvis man nu ikke stillede op eller, man ikke blev valgt til Hoved-
styrelsen, så skulle man jo resocialiseres eller omskoles, det vil der selvfølgelig gå nogen tid med, når 
man havde været lidt væk fra den såkaldt virkelige verden. 
Det var jo en god ordning, den var så, kan jeg godt sige ret forgyldt, derfor er der også under alle de her 
økonomiske analyser fundet ud af, den er så revideret, så vil jeg sige, at ordningen her rammer jo de 
afgående hovedstyrelsesmedlemmer lidt forskelligt, det kommer jo an på, hvad man havner i, men for 
mit eget vedkommende – ja det regner jeg da med fortsætter i et vellønnet job, som formand for Kø-
benhavns Lærerforening, jeg har så optjent ret til 17 måneder med overlærerløn. 
Det er jo ret godt, kan man sige, men nu har jeg hørt så meget om, hvordan DLF’s kasse er slunken, så 
jeg vil godt afskrive mig den ret, så kan det være mit bidrag til, at kassen bliver en lille smule bedre. 
Jeg synes i hvert fald, det vil være umoralsk, at modtage det oveni i min løn. 
Store klapsalver….. 
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Jeg glemte lige at fortælle en ting det var så til min meget gode sidekammerat, hun er også rigtig god, 
synes jeg. 
Regitze, hun snakker om ligestilling, det har vi jo haft i Københavns Lærerforening i rigtig mange år, 
nemlig at vi har haft kønskvotering, vi har ni medlemmer, der er altid mindst 4 af hvert køn. 
Ja, ja spændende! 
Så vil jeg sige her til sidst! 
 
John Vagn Nielsen: Jeg prøver at slutte lidt af efterhånden! 
 
De er mange flere der har prøvet at afskaffe det, men det er ikke lykkedes endnu, men det kan være, når 
jeg ikke er formand mere, så lykkes det! 
Nå, det har været en oplevelse, og det har været en berigelse at være med i Danmarks Lærerforenings 
højeste myndighed, kongressen med et hav af engagerede mennesker, der brænder for skolen og for 
Danmarks Læreforening. 
Så spurgte jeg jo tidligere – har det ændret sig? Ja her har vi jo ikke haft ret mange udtalelser eller reso-
lutioner. 
Det farvede papir er også væk, masser af ting foregår digitalt, så der er i hvert fald på den front foregået 
en rigtig masse. 
Så vil jeg takke for endnu en god kongres, det være sig enten trædestens eller lokumsaftale kongressen 
og så med ansvaret heroppe fra. 
Til slut keep on trucking! 
 
John Vagn Nielsen: Tak for det! Så er det Jette Husum, derefter er det formanden for afsluttende be-
mærkninger! 
 
17.56 
Jette Husum: Ja jeg har bare lige lyst til at gå herop, fordi jeg gerne vil rose dem, der står bag den flotte 
aften, der var i går. Jeg tror, der er nogen bagved jer, der har sørget for, at der var en god drejebog til 
det, så tænker jeg; vi går herfra, når klokken den 17 og møder her klokker 19 og klokken 19.30 kunne vi 
gå herind og så var det morads her forvandlet til et flot lokale med hvide duge og servietter og blomster 
og flot lys, jeg synes, det er imponerende, at de kunne klare det og få sat en forret op og hældt vin op til 
os også, så vi kunne indtage lokalet. 
Jeg synes virkelig dejligt. 
Dejlig mad – jeg kan ikke huske, hvornår jeg har fået sådan noget mørt kød. Jeg synes simpelthen, det 
var vidunderligt og så en kompetent betjening, de var virkelig professionelle. Så fik vi også en god un-
derholdning, det var vi meget forgrint ad, men ikke nok med det, så var der klart her, da vi kom igen, 
det var sørme de samme mennesker, der har gået og serviceret os her i formiddag, jeg ved ikke, om de 
får noget efter 17 tillæg eller sådan noget, det vil jeg håbe for dem, men jeg synes, at der herfra skal 
være en tak til alle dem, der har bidraget også dem ude bagved, der har stået ved kødgryderne, så keep 
on med det også! 
 
John Vagn Nielsen: Ja, så bliver formanden den sidste inden vi formelt lukker kongressen, vær så god 
formand! 
 
17.57 
Anders Bondo Christensen: Ja, nu har jeg travlt. 
Jeg synes, det har været en rigtig spændende kongres, vi har prøvet en ny arbejdsmetode, som jeg sagde 
ude på nogen af de kongresforberedende møder, der kunne godt være lidt angstfremprovokerende, at 
man ikke sådan havde styr på det hele på forhånd. 
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Da vi havde vores kongresforberedende møde ude i Taastrup, så sagde de, vi kører ikke med derud, 
hvis der ikke er nogen, der siger noget. 
Den bekymring behøvede vi jo heldigvis ikke at have. 
Jeg synes, det har været spændende, at vi har drøftet tingene på en anden måde, det vil vi evaluere på og 
tænke på, hvordan skal vi gøre det? 
Vi kunne nok godt have forberedt temaer noget bedre osv., det er i hvert fald noget af det, jeg tænker 
på. 
Vi kunne have sat noget mere retning på nogen af diskussionerne, men jeg syntes, det var spændende at 
prøve noget andet, at det ikke var ændringer i på forhånd fastlagte forslag, som vi sad og diskuterede. 
Så jeg har i hvert fald en god oplevelse med tilbage fra den måde at arbejde på. 
Jeg synes også, vi har fået lavet nogen ting, som peger fremad, vi har nogle opgaver, som vi skal tage på 
os i Hovedstyrelsen, men som I også skal tage på jer ude i kredsene. 
Jeg er superglad for jeres indsats her på kongressen, men det der betyder allermest, det er jo, det arbejde 
vi nu – hver især og alle sammen – går ud og laver bagefter, at vi får fulgt op på de ting, vi har sat i søen 
her, og vi har fokus på, at ved en fælles indsats vil inddrage medlemmer og tillidsrepræsentanter derude, 
så kan vi gøre en forskel, og det er jeg helt enig med Jacob, der var oppe at sige, det skal vi huske på, 
selvfølgelig kan vi det, det troen på det, som giver engagement og begejstring til det daglige arbejde. 
Så jeg håber også, at det er begejstring og engagement, I går hjem med. 
Jeg vil i hvert fald sige jer tusind, tusind tak for indsatsen her i dag! 
Så skal jeg sige tak til sekretariatet, som jo endnu engang har hjulpet os med at sørge for, at det hele er 
klappet, tusind tak for jeres indsats. 
 
Klapsalver….. 
 
Så har vi altså to dirigenter, som jeg virkelig synes gør det helt formidabelt! 
 
Klapsalver…. 
 
Det kan godt ske, at denne her arbejdsform er lidt speciel for os, men det har den jo også været for 
dirigenterne, fordi den styring der ligger i, at der er nogle forslag, der skal behandles osv., den har altså 
ikke været her, så det har stillet nye krav til jeres evner, og det synes jeg I har klaret på flotteste vis. 
Så tusind tak til dirigenterne, tusind tak til jer alle sammen og kom rigtig godt hjem! 
 
John Vagn Nielsen: Ja Helle og jeg vil også gerne sige tak til jer for en rigtig god kongres, tak til sekreta-
riatet igen for et godt samarbejde, I er bare professionelle, I har jo også fornøjelsen af at være andre 
steder. 
Så vil jeg forment slutte kongressen, når klokken er 18.00.54! 


