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Den 10. september 2013 - kl. 10.30 – 17.00 
 

1.  Mødets åbning og valg af dirigent 
 

(pos. 0-17:30) Indledning med musik (Akustic Lounge) 

Kl: 10:30/pos. 17.30 

Formand Anders Bondo Christensen: 
Det var Akustic Lounge der spillede for os, og tusind tak for det. 
 
Når jeg gik herop præcis da jeg gjorde, så er det fordi, at vi i Danmarks Lærerforening starter præcis. Vi 
er her altid til tiden og vi er altid parate. Vi har en rigtig god tradition med at starte vores kongresser med 
vores foreningssang – den fik jeg godt nok sunget mange gange i løbet af foråret – og jeg skal da love 
for, at der blev sunget igennem.  Jeg håber, at vi kan leve op til præsentationen på de mange medlemsar-
rangementer, der var rundt om i landet i foråret og synge igennem her også. Så jeg vil bede jer om at 
rejse jer og synge foreningssangen. 
 
(pos. 19:34) Synger foreningssangen 
 
(pos. 22:07) 
 
Tak for det og tak til Anders som har spillet for os, og som også vil spille for os de næste morgener.  
 
Så vil jeg gerne på hovedbestyrelsens vegne byde rigtig hjertelig velkommen til denne kongres i Falkoner. 
Det er klart, at kongressen bliver holdt i forlængelse af det der skete i foråret, og det kommer selvfølgelig 
også til at præge vores kongres, ingen tvivl om det, men det bliver noget jeg vender tilbage til under be-
retningen. 
 
Vi er rigtig glade for, at der er så mange gæster, som har valgt at deltage i vores kongres. Jeg vil gerne 
byde velkommen til vores Undervisningsminister Christine Antorini, det er dejligt, at du vil afsætte tid til 
at være her og også at du har lovet at give en tale til kongressen. Velkommen til dig Erik Nielsen, KL’s 
Formand, som ligeledes har lovet at tale til kongressen. Der er repræsentanter fra arbejdsgiverorganisati-
oner, fra ministeriet og fra rigtig mange andre organisationer, institutioner, som vi samarbejder med og vi 
er rigtig glade for, at I også viser interessen for vores arbejde gennem at være her.  
 
Så har vi en stor repræsentation internationalt fra, og det er vi rigtig glade for. 
 
I want to welcome our international guests, who are all leaders of Teachers Unions. They have come 
from Nordic countries, Germany, Bulgaria, The Netherlands, Poland, Slovenia, Kenya, Rwanda to learn 
more about the situation in Denmark. I want to seize this opportunity to thank you all on behalf of The 
Danish Teachers for the overwhelming support and solidarity you have shown us, during our hard time 
this spring. 
 
Rigtig hjertelig velkommen!    
 
En særlig international gæst er EI’s Generalsekretær Fred van Leeuwen, som også har lovet at tale til 
kongressen, det vender jeg også tilbage til senere. 
 
Så er der også medier, som har valgt at lægge vejen forbi her, det er vi glade for, vi har nogle vigtige bud-
skaber, velkommen til jer. 
 
Så vil jeg sige, at vi er rigtig glade for, at du Martin, vores tidligere formand, har fundet tid til også at 
komme. Det er dejligt, at du stadigvæk følger os og det arbejde vi laver. Og så er det selvfølgelig først og 
fremmest velkommen til jer delegerede, velkommen til alle tilhørerne. Jeg håber, at vi får 3 rigtig produk-
tive, gode dage, hvor vi kigger fremad og finder vores bud på de udfordringer, som alle de steder, hvor 
vores medlemmer arbejder, står overfor. 
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Jeg har en opgave nu, og det er at sørge for at vi får valgt nogle dirigenter, som jo så overtager styringen, 
og vi vil fra Hovedstyrelsens side foreslå gamle kendinge, John Vagn Nielsen, som jo kommer fra Fi-
nansforbundet, hvor han er konsulent og Helle Hjort Benz, som er konsulent i FTF og jeg går ikke ud 
fra, at der er andre forslag.  
 
Det er der ikke, så velkommen og tillykke med valget. 
 
Kl. 10:38/pos. 25:36 
Dirigent John Vagn Nielsen:  
Helle og jeg vil gerne sige tak for valget. Vi har glædet os til at komme her, vi har været sammen nogle 
gange her i løbet af året, men det ændre ikke på, at vi altid ser frem til at komme her på Lærerforenin-
gens kongres og være med til at lytte på jer og prøve på at styre det her godt igennem. Vi har aftalt, for at 
vi ikke skal bruge alt for meget tid på formalia, at vi gemmer formalia delen til efter frokost, dvs. at for-
retningsorden og den slags ting, det vil vi også gemme. Jeg skal lige for en god ordens skyld sige, at vi har 
tjekket indkaldelser, vi har tjekket de ting, der er sendt ud og vi kan konstatere, at kongressen er lovligt 
indvarslet, og at den også er beslutningsdygtig Men formalia vender vi altså tilbage til, efter frokost. Så 
lige en enkel praktisk ting, jeg vil anbefale jer at slukke for jeres mobiltelefon eller i hvert fald sætte dem 
på lydløs.  
 
Så gør vi det, for at vi kan komme hurtigt i gang, så går vi direkte videre til det punkt på dagsordenen, 
det er punkt 3, det er formandens beretning, så jeg giver ordet til Anders, værsgo! 
 
 

3.  Formandens beretning 
Kl. 10:39/pos. 27:00 
Formand Anders Bondo Christensen: 
Ja, i de kommende dage, der holder vi jo det der hedder ordinær kongres i Danmarks Lærerforening, 
men jeg vil godt sige, at denne her kongres er og bliver noget helt specielt. Den afholdes i forlængelse af 
forårets langvarige lockout og regeringens efterfølgende helt ensidige indgreb. Et indgreb, der helt efter 
regeringens og KL’s masterplan, imødekom arbejdsgiverne et 100 %, ja næsten mere end det. For første 
gang har vi ikke en aftale, der regulerer Danmarks Lærerforenings medlemmers arbejde. Vi har en lov, og 
der er ikke længere en øvre grænse for hvor mange timer en lærer kan blive sat til at undervise. Overgre-
bet i forhold til vores overenskomst, skal som vi alle ved, bruges til at finansiere det regeringen selv be-
tegner som en ambitiøs folkeskolereform. Det fremgår helt tydeligt af det efterfølgende forlig om folke-
skolereform og økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Kongressen afholdes på et tidspunkt, hvor 
ingen aner hvordan politikernes hurraord kan realiseres. Hurravisioner om anderledes og mere spænden-
de undervisning, bedre vejledning, inklusion der gør alle elever dygtigere, tillid til lærere og ledere, osv., 
osv. Ja, vi må desværre konstatere, at mange af de tiltag der besluttes, er direkte hindrende for en realise-
ring af de mere eller mindre luftige visioner. I den situation er der mere end nogensinde brug for at vi 
påtager os vores professionelle ansvar for udvikling af de mange livsvigtige funktioner, som vi, medlem-
merne af Danmarks Lærerforening, udfører hver eneste dag. Og vi har kæmpemæssige udfordringer for 
os, men heldigvis kan vi også konstatere, at vi som forening er ved fuld styrke i forhold til at kunne takle 
de udfordringer. Når det er tilfældet, så skyldes det først og fremmest medlemmernes helt enestående 
sammenhold og opbakning. Før, under og efter arbejdsgivernes lockout, så forsøgte de og regeringen 
ligesom at sætte en kile ned mellem medlemmerne og foreningen. Til deres store frustration, så måtte de 
konstatere, at det var ikke muligt og det er der en enkelt grund til, nemlig at medlemmerne er Danmarks 
Lærerforening. 
 
Vi er en medlemsflok, som er parate til at investere engagement, kreativitet og hjerteblod for vores fælles 
sag, og det er helt enestående i ordets egentlige betydning.  
 
Tusind tak til alle for den imponerende indsats. 
 
Tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer påtog sig det ansvar der ligger i at være tillidsvalgt i 
Danmarks Lærerforening. I gik forrest, I knoklede for at organisere, skabe sammenhæng i de mange 
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aktiviteter, og I var med til at holde modet oppe, når nogen helt forståeligt var ved at give op. Jeg er 
hammer stolt af at være formand for jer. Vi bliver mødt med spørgsmål om, hvorfor vi ikke bare kastede 
håndklædet i ringen og accepterede arbejdsgivernes diktat, når det nu var så åbenlyst, at det hele var aftalt 
med regeringen på forhånd. Måske kunne vi endda have scoret en økonomisk gevinst. Det gjorde vi ikke, 
fordi muligheden for at kunne udføre et ordentligt arbejde, til gavn for de elever vi underviser, det er 
ikke til salg for et løntillæg. 
 
Arbejdsgivernes lockout var helt urimelig for de elever, der blev frarøvet 4 ugers undervisning og lockou-
ten var både helt urimelig og voldsom dyr for de lærere, der ellers hver eneste dag har knoklet for at give 
eleverne den allerbedste undervisning. Men vi gav ikke bare op, og lod os tryne. Vi viste, at vi er parate til 
at kæmpe for at helt grundlæggende, demokratiske principper ikke bare bliver tilsidesat. Havde vi givet 
op, ja så er jeg sikker på, at ville vejen have ligget åben for at regeringer fremover blot kan diktere resul-
tatet af offentlige overenskomster. Som Politikens politiske analytiker, Sigge Winther Nielsen, beskrev 
det allerede i december, ”Danmarks Lærerforening er et dejligt, velvoksent bytte”. I Finansministeriet er 
logikken derfor ”If you can make it here, you can make it everywhere”, så kan de lære det. Men vi lod os 
ikke knække, og vi lod os ikke splitte. Erik Fabrin og KL tog fejl, vi kom ikke på vores grædende knæ. 
Derimod blev regeringen tvunget til, med deres indgreb, at afsløre, at den såkaldte ”røde regering” på 
forhånd havde bestemt resultatet, som forudsagt af Politiken allerede i december. 
 
Danmarks Lærerforenings medlemmer stod sammen med medlemmerne af de øvrige undervisningsor-
ganisationer i LC og CO10 i spidsen for denne her afgørende, grundlæggende kamp for demokratiske 
principper. Den kamp var bestemt ikke ligegyldig, men har derimod et langsigtet perspektiv for hele fag-
bevægelsen og hele det danske samfund. Det ved jeg medlemmerne forstår, husker og er stolte af. 
 
Vi er en broget flok i Danmarks Lærerforening. Vi underviser på sosu-skoler, står for specialundervis-
ningen af voksne og unge, forestår formidlingsopgaver (pos 32:28) i kommunerne, arbejder med pæda-
gogisk, psykologisk rådgivning, arbejder i ministeriet, vejleder unge, er lærere, lederne og konsulenter og 
børnehaveklasseledere. 
 
De opgaver vi udfører er forskellige, men de er jo alligevel flettet ind i hinanden, og derfor skal vi også 
stå sammen om at give vores professionelle bud på, hvordan vi styrker vores indsats til gavn for børn og 
unge og voksne og dermed til gavn for hele det danske samfund.   
 
Det seneste år har med stor tydelighed vist, at det kan vi ikke bare overlade til politikerne. Politikere, der 
i høj grad har valgt at deponere deres politiske ansvar og handlekraft til økonomimodeller, regneark, 
teknokrater og New Public Management nørder, der er blottet for indsigt i undervisning. 
 
Vores professionsideal formulerer det ansvar, som vi påtager os hver eneste dag. Samtidig forpligtiger 
det os til at tage et ansvar for udvikling af vores arbejde, hvad enten det nu handler om undervisning, 
vejledning, ledelse eller konsulentfunktioner og det ansvar, det fralægger vi os aldrig nogen sinde. Vi har 
igennem mange år konstant oplevet nye reformer og lovændringer, uden at vi, bredt som samfund, for 
alvor har taget denne diskussion; hvad er det for en skole, hvad er det for et uddannelsessystem vi vil 
have. Tager vi årets folkeskolereform som pejlemærke, så kan vi konstatere, at reformen er båret af 3 
mål. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Folkeskolen skal mindske be-
tydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater, tillid til og trivsel i folkeskolen skal styrkes, 
bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis. Kan nogen være uenig i dem? Nej, vel? Og præcis 
fordi ingen kan blive uenige, så giver det jo netop ikke svaret på det påtrængende spørgsmål; hvad vil vi 
egentlig med vores uddannelsessystem? I Finansministeriet og dele af de kommunale forvaltninger, der 
jubler de lige i øjeblikket, jeg har selv hørt det. Nu bliver der få, præcise læringsmål, så vi hele tiden kan 
måle på, om skolen lykkes og her i forbindelse med skolestarten, så kunne tv-avisen fortælle, at mange 
kommuner og skoler allerede har taget hul på skolereformen. Et af deres eksempler det var, at ikke min-
dre end 55 % underviser nu eleverne på niveaudelte hold en del af tiden. Men er det den skole vi vil ha-
ve? Er det den skole, der giver eleverne det allerbedste afsæt til deres videre liv? De drøftelser har vi 
overhovedet ikke haft. Nu skal vi bare alle juble over reformen, for alle kan jo være enige om at løfte 
elevernes faglige niveau og styrke trivselen. 
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I KL’s kursusprogram til skolelederne skriver de, ”alle elever skal lære mere, og som noget nyt er der 
også fokus på at trivselen skal øges”. 
 
Lad mig her på kongressen afsløre en hemmelighed. Tusindvis af lærere over hele landet har dag efter 
dag, i årevis, ja i årtier, haft fokus på elevernes trivsel. Det er faktisk sådan KL, at elever betyder alt for 
os. Det er hjerteblod for os, at eleverne bliver dygtige, at de har det godt, både når de er hos os i skolen, 
og når de forlader skolen. For mange lærere er det at lykkes som lærer, en vigtig del af det at lykkes som 
menneske.  
 
For 6 år siden, der stod Education International’s daværende formand Thulas Neksis her på kongressen 
og fortalte, at der overalt i verden foregår en værdikamp om undervisningen. Tulas satte følgende ord på 
kampen: ”Education for human capital or education for social democracy”. Tulas understregede, hvor 
vigtig denne kamp er ved at sige, at 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 hvil-
ket samfund vi ønsker. Er det ønsket om effektiv arbejdskraft, der er det vigtigste mål for vores uddan-
nelsessystem? Er vi sikre på, at økonomernes effektiviseringspotentialer altid er den bedste rettesnor for 
skolens udvikling? Ja, det lyder måske som retoriske spørgsmål, men sagen er jo faktisk, at der er bekym-
rende mange, der helt klart bare svarer ja til de spørgsmål. Under folkeskolereformens målsætninger, som 
igen ingen rigtig kan være uenige i, ja der ligger der en hel række forslag, der alle har deres udspring i 
økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Mener vi, at afskaffelse af klasselærebegrebet, som i øvrigt er 
forbillede for udviklingstendenser i en række lande, styrker de formulerede målsætninger? Nej, men øko-
nomerne ser en mulighed for at fjerne nogle, for dem, hele unødige omkostninger. Mener vi virkelig, at 
den af-professionalisering(pos. 37:32) af skolebibliotekarerne er et plus for udviklingen af skolen? Nej, 
tværtimod, men de der først og fremmest har fokus på at få trimmet den kommunale økonomi, og som 
er dejlig fri for at være belastet af viden om den vigtige funktion, der varetages i skolens pædagogiske 
læringscenter, som skolebiblioteket jo er i dagens skole. Ja, de ser et økonomisk potentiale i at folkebibli-
otekaren kan erstatte skolebibliotekaren. Ordet bibliotekar indgår jo i begge stillingsbetegnelser, så det 
kan da ikke være noget problem? Da økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev offentliggjort i juni 
2012, så faldt vi selvfølgelig straks over følgende bemærkning: Målsætningen om en bedre ressourceud-
nyttelse skal ses i relation til lærernes arbejdstid. Anvendelsen af lærens arbejdstid er reguleret i centrale 
overenskomster og lokale arbejdstidsaftaler. Dette begrænser muligheden for at anvende lærernes ar-
bejdstid mere hensigtsmæssigt. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at der er behov for at få 
mere undervisning for de nuværende lærerressourcer i folkeskolen. Så henvises der i øvrigt til et katalog 
med konkrete forslag til bedre ressourceudnyttelse. Et katalog udarbejdet ved regelmæssige møder mel-
lem KL og regeringen.  
 
Vi forsøgte forgæves at få aktindsigt i kataloget og udvalgsarbejdet. Vi bliver nægtet aktindsigt i doku-
menter, der indgår i en aftale, der er afgørende for den økonomi, der vedrører os alle sammen. Doku-
menter der vedrører den fælles folkeskole. Det er helt utroligt i et demokratisk samfund, at sådanne do-
kumenter ikke helt per automatik er offentlige og helt hen i vejret, at en regering, der taler om tillidsre-
form nægter at udlevere oplysninger til folkeskolens interessenter og de øvrige forligspartier, for den sags 
skyld. End ikke ombudsmanden kunne skaffe os aktindsigt, men han kritiserede samtidig Finansministe-
riets ”offentlighedstænkning”, som han udtrykte det. Han anser det ganske vist ikke for at være ulovligt, 
men han betegnede det, som et såkaldt ”krumspring”, frit oversat, der er fiflet! Siden har de samme poli-
tikere oveni købet valgt at stramme offentlighedsloven yderligere. Det såkaldte partnerskab med folke-
skolen fik aldrig de afgørende dokumenter. Vi har aldrig drøftet nedlæggelse af pædagogisk råd og klasse-
lærefunktionen eller afskaffelse af uddannelseskrav til skolebibliotekarerne. Vi har aldrig drøftet den 35 
eller 37 timers skoleuge for de ældste elever. Hvis man genlæser de 3 regeringspartiers valgprogram, så 
står der intet om disse tiltag. Hvordan ender de så pludseligt i en folkeskolereform? Jo, det gør de nær-
mest i konspiratorisk samarbejde mellem ministerielle embedsmænd i henholdsvis Undervisningsministe-
riet og Finansministeriet på baggrund af den økonomiaftale, der var mellem regeringen og KL. Alle 
grundelementerne i den folkeskolereform, som vi nu ser, var beskrevet i et hemmeligt notat, som Fi-
nansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning havde udarbejdet allerede i oktober. End ikke 
regeringspartiernes egne uddannelsesudvalg havde nogen form for kendskab til det arbejde, der var fore-
gået. 
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SF og de Radikale har altid været imod indførelsen af national test, fordi vi fra forskning og erfaringen 
fra flere lande ved, at sådanne systemer de indsnævrer fokus mod den lille del, der testes. Socialdemokra-
terne har igen og igen understreget, at testene skal være et pædagogisk redskab for lærerne. Alligevel end-
te vi med en folkeskolereform med få, snævre læringsmål, og løbende kontrol af at målene nås uden at 
det har været til en reel, bred politisk debat. Hvad er det for politiske overvejelser, der ligger bag sådan 
en 100 % kovending? Hvordan kan et parti så grundlæggende skifte holdning uden at det har været drøf-
tet i partiet? Jeg synes ikke, at det er underligt, at medlemmerne fosser ud af mange partier. I aftalen står 
der f.eks., at mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale tests. Da ministe-
ren under vores arrangement på folkemødet på Bornholm blev spurgt om det ikke var en meget snæver 
målsætning, var svaret: ”hvis eleverne var gode til dansk og matematik, der jo nu reelt er reduceret til 
læsning forstås, så er de jo gode alle andre ting”. Altså, den form for letkøbte hovsa-slutninger, er dybt 
problematiske og ødelæggende. For nogle år siden fortalte den engelske professor, Margaret Brown, på 
DLF’s internationale konference, der hed skolen og lærerrollen i internationale perspektiv, om de engel-
ske erfaringer, med få præcise mål, der blev fulgt op af kontrol gennem et nationalt testsystem. Margaret 
Brown’s beretning var tankevækkende og faktisk skræmmende. Undervisningen i den engelske skole blev 
mere og mere målrettet mod det der blev testet, og eleverne blev ganske rigtigt i begyndelsen dygtigere til 
det de blev testet i.  
Men deres faglighed skrumpede mere og mere til at handle om den lille del, der kunne omfattes af testsy-
stemerne. Burde vi ikke have brugt den slags dyrekøbte erfaringer, når vi drøfter hvad vi vil med den 
danske skole og det danske uddannelsessystem. Vi ved at inddragelse af praktiske aktiviteter, som en 
integreret del af undervisningen kan styrke elevernes udbytte af undervisningen. Og vi ved også, at det 
stiller meget store krav til lærerens faglige kompetencer og store krav til lærerens tilrettelæggelse af un-
dervisningen. Ellers er der nemlig en ualmindelig stor risiko for, at det bliver aktiviteter for aktiviteternes 
skyld og det rene tidsfordriv for eleverne.  
 
Som Claes Kastholm der vel at mærke har en solid undervisningserfaring, skrev i Berlingske i december 
sidste år; ”Den nye folkeskolereform rummer kimen til sin egen fiasko, fordi de pædagogisk uvidende 
politikere og embedsmænd ikke tager i betragtning, at den undervisningsform, som er det egentlig nye i 
reformen, er enormt ressourcekrævende. Det kræver endnu mere forberedelsestid til lærerne, at få det 
teoretiske og praktiske til at spille sammen, hvis ikke skolen skal blive en langstrakt tur i spejderhytten”. 
 
Tænk hvis politikerne havde brugt deres tid på at inddrage denne form for viden, i stedet for deres lige-
gyldige slagsmål om, hvorvidt de nye timer i skolen skal hedde aktivitetstimer eller aktivitetstid, under-
støttende undervisning eller noget helt fjerde. Uanset hvilket navn politikerne vælger, så skal det øjensyn-
ligt bruges til at legitimere, at KL anbefaler, at kommunerne ikke afsætter forberedelse til disse aktivite-
ter, som omfattes af nogen, hvor læring ligesom bare opstår af sig selv. Læring opstår ganske rigtigt hos 
alle mennesker hele tiden, men læring er blevet et hurra-ord, et indholdsløst koblingsord. God undervis-
ning er faktisk en forudsætning for den læring vi ønsker at eleverne får i skolen og derfor er der al mulig 
grund til at vi taler om undervisning og forholder os til hvordan lærerne kan give eleverne den allerbedste 
undervisning. Det er vigtigt, at vi påtager os vores ansvar for udvikling af skolen, såvel i vores daglige 
arbejde, som i de politiske diskussioner. Da Tulas talte til os her på kongressen, formulerede han det på 
denne her måde: ”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”. Og i vores eget # 
professionsideal, der har vi formuleret det på den måde; læreren vil bidrage til udvikling af elevernes 
menneskelige, sociale og politiske dannelse, så alle elever får forudsætning for aktivt at præge såvel deres 
eget liv som samfundet. Vi ved, at en positiv, holdbar udvikling af et uddannelsessystem det forudsætter, 
at de professionelles viden og erfaring koblet med den viden vi har fra forskningen indgår som et væ-
sentligt grundlag for de politiske beslutninger. Det er denne treklang, der er helt afgørende, det viser også 
de internationale erfaringer. Det er altså noget helt andet end den en-tonede ”melodi”, der opstår i et 
hermetisk lukket rum mellem økonomer i KL, økonomer i Finansministeriet og ganske få magtfulde 
politikere, der skaber udvikling og fremskridt. Vi er parate, og vi byder ind på alle niveauer med vores 
bud på hvordan vi kan kvalificere arbejdet med at danne og uddanne de kommende generationer. Vi har 
budt ind med et læseprojekt, der netop bygger på viden og forskning. Vi har netop haft det første møde 
med en række eksperter og videnspersoner, der skal hjælpe os med et nyt projekt, hvor målet er at støtte 
lærere og ledere i at kunne opfylde vores fælles målsætning om, at alle elever skal forlade skolen som 
livsduelige mennesker med oplevelsen, ”jeg duer”. Kredse overalt i landet er i tæt samarbejde med for-
valtningen om at udvikle det kommunale skolevæsen. På ministerens måde i Sorø i august, der fik vi flere 
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gode eksempler og spændende eksempler på, hvordan ledere og lærere i fællesskab tager ansvar for at 
udvikle skolen. Og med den løbende kontakt jeg har med rigtig mange lærere, ledere og tillidsvalgte, så 
ved jeg, at disse her eksempler, det er altså ikke undtagelsen, men langt snarere reglen.  
 
Helt ærligt, så tror jeg faktisk ikke, at der er nogen anden faglig organisation, der, i kraft af medlemmer, 
tillidsvalgte og organisationsansatte, på samme måde tager ansvar for fagets og arbejdets udvikling. Det 
er en del af vores identitet som lærere. Som der står i professionsidealet; ”Læren vil indgå ligeværdigt og 
loyalt i samarbejde med kollegaer og påtage sig meransvar for fælles faglig og pædagogisk refleksion og 
udvikling”.  
Det er ganske enkelt et grundlag for hele vores forening. I vores vedtægter står der således; ”Foreningens 
formål er meget til medlemmernes pædagogiske, faglige og økonomiske og tjenstlige interesser og at 
styrke sammenholdet og at virke for udvikling af folkeskolen og de øvrige områder medlemmerne be-
skæftiger sig med. 
 
Vi tog imod idéerne i ny nordisk skole med begejstring. Vi er enige i målsætningerne, men vi vil altså ikke 
gå på kompromis med kvaliteten. Vi ser i øjeblikket at muligheden for at leve op til de kvalitetskrav i 
manifestet af dommerne, de har svære vilkår på skolerne. Og derfor er det nødvendigt, at lærere og lede-
re nøgternt vurderer, om der er muligheder i projektet og dermed opbakning til at være med. 
 
I tiden efter konflikten, der er det meget ofte at politikere og embedsfolk blev mødt med udsagn; ”Nu 
skal vi kikke fremad”. Selvfølgelig kikker vi fremad, vi kæmper for skolen og skolen er fremtiden, elever-
nes fremtid, samfundets fremtid. Men det er ikke ensbetydende med, at vi bare lige pludselig agerer som 
lalleglade idioter, der jubler over ændringer, som vi ved, gør det vanskeligt at give eleverne den bedste 
undervisning. Vi kæmper for skolen, det er hjerteblod for os. Derfor er vi også saglige og seriøse i vores 
budskaber, også når de bliver forenklet i en kampagnesituation. En meget længere skoledag, finansieret 
af mindre tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen, det giver eleverne dårligere undervis-
ning. Det var sandt før og under konflikten og det er sandt efter at KL og regeringen valgte at følge et 
ensidigt overgreb i overenskomsten op med en aftale om at finansiere en meget længere skoledag til ele-
verne, ved bare at skrue op for lærens undervisningstimetal. Såvel danske som internationale eksperter og 
forskere har understreget, at det ikke giver mening at skrue op for elevernes timetal, hvis man ikke sikrer, 
at der er kvalitet i de flere undervisningstimer. Da forskerne Mejding, Allerup & Rønberg kort efter rege-
ringens præsentation af folkeskolereformen gjorde opmærksom på dette i forbindelse med de i øvrigt 
meget positive resultater i PIRLS og TIMMS undersøgelserne, forsøgte ministeriets spindoktorer i første 
omgang at forklare, at forskerne ikke forstod deres egen forskning. Det slap det mildest talt ikke godt fra. 
Nu hører Mejding, Allerup & Rønberg ikke just til den kategori af forskere, der politiserer med deres 
forskning og dermed bakker op om den til en hver tid siddende, herskende, mainstream holdning blandt 
politikerne og tak for det. Vi har i den grad brug for forskere, der også tager deres professionelle ansvar 
alvorligt. 
 
Når det nu ikke er muligt at manipulere med forskerne, så kan man jo blot ignorere dem og derfor fort-
satte såvel regeringen som KL’s mediemaskiner ufortrødent med husmandsbudskabet; ”Jo mere eleverne 
er sammen med lærerne, jo mere lærer de”.  
 
Folkeskolereformen er endnu et eksempel på reformer, der har deres udspring i et teoretisk effektivise-
rings-potentiale, formuleret af økonomer, uden indsigt i fagområdet. Reformer der bliver til i et lukket 
rum, og efterfølgende med stor prompt og pragt præsenteret af tilsyneladende handlekraftige politikere, 
som en stor 
politisk landvinding. Det betyder også, at der er rigtig meget prestige forbundet med at få gennemført 
reformen til punkt og prikke. Fordi i modsat fald, så vil der være tale om et markant politisk nederlag, vil 
analytikerne skrive. Det har medvirket til at Bush-doktrinen, enten er du med os eller også er du imod os, 
bliver mere og mere fremherskende i dansk politik. I stedet for at lytte og reflektere over kritiske og kon-
struktive kommentarer, bliver alle sejl sat for at undgå at forholde sig til kritikken og så skydes kritikken 
ned og ofte ved at mistænkeliggøre budbringeren. Hal Cox’ demokratiske samtale har trange vilkår. Den 
dagsorden vil vi ikke underlægge os. Vi skal videre og lærerne og lederne står også efter 1. august 2014 
med ansvaret for, at eleverne får den bedst mulige undervisning. Uden lærernes indsats er der ingen sko-
le, det er næsten som om politikerne har glemt det. 
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Derfor kan jeg garantere, at Danmarks Lærerforening også fortsat vil være en af de væsentligste stem-
mer, når vi diskuterer hvordan vi laver den bedste skole. Og jeg vil garantere, at vi fastholder vores pro-
fessionelle ansvar og argumenterer ud fra den viden vi har om, hvordan vi kan udføre vores arbejde 
bedst muligt til gavn for eleverne. Hele specialområdet er et andet eksempel på, hvordan omfattende 
reformer, der i bund og grund handler om ressourcestyringsmodeller, bliver solgt som politiske, pædago-
giske og velfærdsmæssige landvindinger, med udtryk som fokus på den enkelte borger og højere faglig-
hed for alle. Reelt er der ofte af økonomiske hensyn tale om en underminering af den enkelte borgers 
muligheder og retssikkerhed.  
 
Her i foråret, der blev hele Danmark vidne til hvordan den unge kvinde Karina blev placeret på et pleje-
hjem, i stedet for at få det tilbud og den undervisning der skulle til, for at hun kunne genvinde en ordent-
lig tilværelse. Det var Karinas store held, at hun året inden var blevet kendt for DR-udsendelsen, pigen 
der ikke ville dø. På grund af mediernes bevågenhed, fik Karina et andet og bedre tilbud, men mange er 
ikke så heldige som Karina. Børn, unge og voksne, der har brug for et specialtilbud, oplever gang på 
gang, at det er prisen, der er helt styrende for, hvilket tilbud de får. Specialskoler bliver presset på kvalite-
ten, fordi de skal jo kunne konkurrere på prisen. Mange der har brug for en højt, kvalificeret specialun-
dervisning, ja de bliver spist af med et tilbud, der snarere har karakter af pasning. Kommunerne forsøger 
at holde udgifterne nede, ved selv at etablere tilbud, uden at være i besiddelse af den nødvendig eksperti-
se og imens der degenererer den ekspertise, der tidligere var samlet på specialskolerne. Vi ved det sker, 
men så længe der ikke er tv-spotlight på, så vil der desværre stadig være mange glemte Karina’er. Vi er 
helt enige i, at økonomiske midler skal bruges effektivt, men når økonomistyring bliver den helt domine-
rende faktor, ja så forsvinder kvaliteten, og dermed faktisk effektiviteten og den enkelte retssikkerhed 
smuldrer.  
 
En lille dreng, som jeg har hørt om, er netop startet i børnehaveklassen i folkeskolen. Drengen har meget 
store sociale problemer og et svagt udviklet sprog og faktisk mange andre problemer at slås med. I denne 
helt specielle situation, så har skolen fået at vide, at de helt ekstraordinært kan have drengen på prøve. 
Det betyder, at skolen, lige i det her tilfælde, ikke skal betale penge for at henvise drengen til et kvalifice-
ret tilbud indenfor de første 3 mdr. Helt ærligt, hvad er det for en tankegang, der gennemsyrer sådan et 
system. Om et halvt år oplever skolen måske, at de bliver nødt til at beholde drengen af økonomiske 
grunde og efter bedste beskub forsøge at strikke et tilbud sammen til ham, selvom det langt fra dækker 
det behov drengen har. Så om 10 år kan man passende kritisere skolen for at han ikke lærte at læse.   
 
Som aktive samfundsborgere og som professionelle har vi et ansvar for sammen med andre at udvikle 
alternativer til den form for groteske styringsinstrumenter. Det var der faktisk en almindelig accept af for 
få år siden, hvor der lød en massiv kritik af det syringsregime, som New Public Management havde om-
kalfatret den offentlige sektor til. Det professionelle engagement blev vanskeliggjort, rigide mål blev alt 
for styrende, og der var en udbredt opfattelse af, at den økonomifikserede mål- og rammestyringsmodel 
ikke indfriede de målsætninger og merkvalitet for pengene. Det Radikale Venstre tog førertrøjen på, og 
introducerede begrebet tillidsreform, og så kom den økonomiske krise og med den et massivt comeback 
til rå økonomimodeller og New Public Management tankegang. Alle forsøg på at problematisere blev 
afvist. Det er nødvendigt, blev der sagt, og når det er nødvendigt, så er det jo uomgængeligt og ikke til 
debat og diskussion. Sådan er det jo. Det er bare ikke godt nok. Vi skal ikke gå tilbage til en fuser, vi har 
brug for politikere, der har så meget pondus, så de er parate til at prøve deres idéer af, der er parate til at 
indgå en reel og forpligtigende dialog og ikke blot parkere deres politiske handlekraft i påståede, nødven-
dige økonomiske styringsinstrumenter. Er det markedet, der skal styre politikerne, eller har vi valgt poli-
tikerne, for at de skal styre markedet? 
 
Når vi nu ved, at den absolut mest afgørende motivationsfaktor for lærere, ja og i øvrigt for stort set alle 
offentlig ansatte, det er muligheden for at kunne udføre arbejdet så godt som muligt, så ligger her jo et 
kæmpe potentiale til udvikling af den offentlige sektor. Et potentiale, der netop ikke er funderet i primi-
tive kontrol- og styringsinstrumenter. Der er alternativ til New Public Management en gammel retorik 
om, at nu skal alene lederne lede og fordele arbejdet. Alternativt er at understøtte den enkeltes engage-
ment og ansvar og have fokus på muligheden for at gøre arbejdet så godt som overhovedet muligt. Det 
er jo lige præcis det vi har forsøgt at give et eksempel på med læseprojektet, ”Vi læser for livet”. Under 
folkemødet på Bornholm, der mødte jeg en skoleleder, der fortalte, at skolen i den grad havde løftet 
elevernes læsekompetencer og han sagde, at der var en eneste forklaring, nemlig vores læseprojekt. Da vi 
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i sin tid arrangerede projektet var Jakob Fuglsangs kommentar i Politiken; ”Bondo driller politikerne”. 
Nej, vi drillede ikke politikerne. Vi gav lærere og ledere en hjælp til at give eleverne en endnu bedre un-
dervisning, og lærerne viste deres professionelle engagement og stod i kø for at blive en del af projektet. 
Og det er samme tankegang, der ligger bag vores nye projekt, hvor fokus er, at alle elever skal forlade 
skolen med en oplevelse af, at ”jeg duer”. Vi formidler viden og inspiration til skolerne og hjælper på den 
måde læreren til at give eleverne en endnu bedre undervisning. 
 
Her ligger der et kæmpe potentiale. Det har langt større betydning for en positiv udvikling af undervis-
ningen på den enkelte skole end den evige strøm af reformer og lovændringer, som nutidens handlekraf-
tige politikere mener, de skal byde ind med.  
 
Ved OK13 rejste vi forslag om, gennem aftaler, at forpligte hinanden på projekter, der kunne styrke kva-
liteten i skolernes indsats, og på den måde gennemføre en effektivisering, der kommer eleverne til gode. 
Vi kunne bruge den danske forhandlingsmodel til at tage et fælles ansvar for at løse udfordringen med 
mere kvalitet for pengene. 
 
Nu giver forårets begivenheder ikke umiddelbart den store grund til optimisme, men vi giver ikke op! 
Når Finansministeriets og dermed formentlig også KLs magtarrogance en gang bliver afløst af den helt 
nødvendige vilje til samarbejde, så er vi parate. Vi taler gerne om mere kvalitet for pengene. Vi taler ger-
ne om effektivitet. Men kvalitet og effektivitet opnår vi aldrig gennem rigide kontrol- og styringsinstru-
menter og forringelser af lærernes muligheder for at give eleverne den allerbedste undervisning. 
 
Indtil videre må vi acceptere, at Lov 409 regulerer langt hovedparten af Danmarks Lærerforenings med-
lemmers arbejde, og dermed står regeringen og kommunerne med et endnu større ansvar for, at lærere 
og ledere har mulighed for at lykkes med deres arbejde. Lov 409 er et produkt skabt af embedsmænd, 
der befinder sig milevidt fra undervisningssituationens virkelighed, men i sidste ende er det politikerne, 
der står med ansvaret for, at dette overgreb, som Lov 409 er udtryk for, blev en realitet. Loven forhin-
drer ikke, at der lokalt indgås aftaler, og det vil vi naturligvis være parate til, hvis det er muligt at indgå en 
god aftale. Og ellers er vi naturligvis forpligtet til at rette os efter loven, der bestemmer, at arbejdsdage 
medregnes med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor den ansatte kan forlade arbejds-
stedet.  
 
Jeg overværede for nyligt, at en borgmester blev spurgt, om skolerne nu også har de nødvendige arbejds-
pladser til lærerne. Borgmesteren rodede sig ud i en forklaring om uopsættelige indeklimaforbedringer, 
der havde lagt beslag på hele anlægsbudgettet, og et eller andet med, at han selv en gang havde været i en 
skurvogn. Mon ikke KL’s dygtige og ihærdige konsulenter nok skal få borgmesteren og eventuelt andre 
vildfarne kollegaer til at forstå, at de naturligvis må være loyale over for KL´s målsætninger og sikre, at 
alle lærere senest 1. august 2014 har en velfungerende arbejdsplads til deres rådighed. En arbejdsplads 
der naturligvis lever op til diverse bestemmelser og forskrifter. KL og alle andre er velkommen til at hen-
te inspiration i det materiale, der lå på jeres pladser ved kongressens start. Og Erik, du må hellere end 
gerne tage et par ekstra eksemplarer med hjem – det skal ikke koste dig en krone! 
 
Materialet er i øvrigt udarbejdet i et tæt samarbejde med de øvrige underviserorganisationer. Vi har et 
godt og værdifuldt samarbejde på mange områder blandt andet i vores fælles paraplyorganisation DUS, 
Danske Underviserorganisationers Samråd. Udfordringerne er vi i høj grad også fælles om. Lige fra de 
grundlæggende diskussioner om udviklingen af det danske uddannelsessystem til overgrebet mod vores 
mulighed for at gennemføre reelle og frie forhandlinger. Foråret viste med al tydelighed, at sammenhold 
er helt afgørende, og at enegang svækker os alle sammen. LC sammenholdet blev for alvor trykprøvet, 
og for mig var det en helt fantastisk oplevelse at deltage i arrangementer overalt i landet, hvor Frie Sko-
lers Lærerforening, Uddannelsesforbundet og Danmarks Lærerforening fungerede som en homogen 
enhed i øvrigt ofte med opbakning fra gymnasielærerne, når de havde mulighed for det. Vi skal kigge 
fremad, også på dette område. Sammenholdet under arbejdsgivernes langvarige lockout viser for mig, at 
der er et stort potentiale i at vi rykker endnu tættere sammen. Ikke blot blev vi udsat for de samme ud-
fordringer med regeringens indblanding i overenskomstforhandlingerne, men når vi rejser debatten om 
mål, faglighed og dannelse i folkeskolen er det en debat, der dækker alle grundskoler i hele Danmark. Vi 
er oppe mod stærke kræfter, derfor er det også vigtigt, at vi slår vores kræfter sammen.  
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Samarbejdet i forhandlingsorganisationerne CFU og KTO blev også udfordret. I forståelse med regerin-
gen havde arbejdsgiverne valgt at isolere konfrontationen til at gælde underviserorganisationerne og fra-
faldt derfor, helt efter planen, deres ideologisk funderede markeringskrav overfor fællesskaberne og de 
øvrige organisationer, som f.eks. afskaffelse af reguleringsordningen. Så havde de øvrige organisationer 
ikke noget i  
klemme. På CFU området betød det, at vi i uddannelsesorganisationerne i SKAF, der jo er forhandlings-
samarbejdet mellem LC og CO10, i høj grad følte, at vi blev overladt til os selv, og det på trods af, at 
finansministeren valgte at tage hele CFU-forliget som gidsel i forsøget på at presse os til at acceptere 
Moderniseringsstyrelsens diktat. Det var ikke godt nok, og det er nødvendigt, at vi grundigt overvejer, 
hvordan fælleskabet skal tackle en tilsvarende situation. 
 
Blandt KTO-organisationerne oplevede vi en langt større forståelse for, at fælleskabet havde et ansvar og 
jeg tror, at det blev tydeligt for mange, at samling på lønmodtagersiden er helt nødvendig. Min stemme i 
KTO skal derfor også bruges til at forsøge at samle alle kommunale lønmodtagerorganisationer i én fæl-
les forhandlingsorganisation. Om tiden er moden til det vil de kommende måneder viser. Men uanset om 
det lykkes har vi forsat store udfordringer foran os, for opbakningen i KTO var jo ikke ensbetydende 
med, at vi fandt svaret på, hvad vi stiller op i en situation, hvor modparten nægter at forhandle, fordi 
resultatet er aftalt på forhånd – ikke med organisationen men med regeringen. 
 
Denne udfordring – nå ja, lad os kalde det ved rette navn – denne trussel mod hele den danske aftale-
model drøfter vi i FTF regi, og vi drøfter det med en række organisationer på tværs af hovedorganisatio-
nerne.  
 
Vi vil rigtig gerne en tillidsreform, og vi vil som sagt meget gerne medvirke til, at vi bruger de økonomi-
ske midler effektivt og styrke kvaliteten i opgaveløsningen, men ingen af os vil acceptere, at regeringen 
med rå magt finansierer deres reformer med vores aftaler. At dette er sket i Danmark, der ellers er kendt 
og respekteret for en veludviklet social dialog og for de samfundsmæssige fremskridt, der er opnået gen-
nem aftalesystemet – ja det har skabt stor international opmærksomhed og bekymring. Jeg vil gerne her 
fra denne kongres, hvor der også er mange internationale gæster til stede, sende en stor tak til de mange 
fagforeninger fra Europa – ja fra hele verden – der sendte os deres opbakning og solidaritetserklæringer 
under arbejdsgivernes og regeringens magtdemonstration. Det betød utroligt meget for lærerne i Dan-
mark. Tusind tak!  
 
På vores store TR-møde i Odense overbragte vicegeneralsekretær i EI David Edwards en hilsen og her i 
dag vil EI generalsekretær Fred van Leeuwen tale til kongressen og alle medlemmer i Danmarks Lærer-
forening som et udtryk for den helt enestående internationale opbakning vi fik under lockouten. 
 
Mange organisationer verden over følger med stor interesse og i spænding den sag, vi har rejst ved den 
internationale arbejdsmarkedsdomstol ILO mod den danske regering. If you can make it here, you can 
make it everywhere! 
 
At regeringen har fokus på de offentligt ansattes overenskomster, når det gælder finansieringen af frem-
tidens velfærd har de jo ikke lagt skjul på. I går fremlagde Produktivitetskommissionen så deres rapport. 
Jeg tror såmænd ikke, at det er bestillingsarbejde, selv om det kunne ligne, men ved at sammensætte en 
kommission med kvalifikationer, der er identiske med de kvalifikationer, der præger teknokraterne i Mo-
derniseringsstyrelsen, Finansministeriet og KL, ja, så får man en række anbefalinger, der mærkværdigvis 
er identiske med teknokraternes anbefalinger. Og derfor har Produktivitetskommissionen også en lang 
række ideologisk funderede kommentarer til de offentlige overenskomster. Kommentarer, der ikke byg-
ger på viden, men på holdninger og synsninger. Som modsvar hertil er det afgørende, at vi fortæller poli-
tikerne, at den danske aftalemodel med forpligtende aftaler og overenskomster ikke er en trussel mod 
Danmarks muligheder i en globaliseret verden. Den danske forhandlingsmodel er derimod en afgørende 
styrke – ja måske den allerstørste styrke vi har i den forbindelse. 
 
Produktivitetskommissionen har endvidere gennem primitive benchmarks regnet sig frem til enorme 
effektiviseringspotentialer. Jeg vil tillade mig endnu en gang at forstyrre og udfordre disse matematiske 
sandheder med noget så upassende som billeder fra virkeligheden. For nogle år siden blev min egen sko-
le på grund af besparelser, nødt til at aflyse lejrskolen til København i 9. klasse. Besøget i Folketinget, 
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Nationalmuseet, Statens museum for kunst og en række andre kulturbærende institutioner, som eleverne 
ellers aldrig møder, blev aflyst. En række skoler landet over har skåret lejrskoler ned til et minimum – 
nogen har helt afskaffet dem. Kulturelle arrangementer i form af børneteater, koncerter, teaterbesøg er 
mange steder historie. På en række skoler gennemføres svømmeundervisningen som tørsvømning på 
gymnastiksalens gulv. Jeg kommer ikke med disse eksempler for at tegne et elendighedsbillede af folke-
skolen, men for at gøre opmærksom på, at de primitive benchmark ikke tager højde for disse forhold. 
Tørsvømning på gymnastikgulvet forringer ikke elevernes karaktergennemsnit, men alle er vel enige om, 
at det er et rigtigt dårligt tilbud til eleverne. Den 9. årgang fra min skole, der ikke kom til København fik 
ikke dårligere karakterer, men de gik da glip af noget utrolig værdifuldt, som de skulle have haft i deres 
folkeskoleforløb.  
 
Danmarks Lærerforening går som nævnt meget gerne ind i effektiviseringsdiskussionen, men det skal ske 
uden vi giver køb på kvaliteten af elevernes undervisning. På kommissionens høring i foråret fik vi at 
vide, at kunne vi bringe de administrative udgifter i folkeskolen ned på finsk niveau, ville det kunne fi-
nansiere folkeskolereformen to gange. Hvorfor er det ikke her regeringen og kommunerne tager fat? Vi 
har gentagne gange opfordret skiftende ministre til at analysere resurseforbruget i den finske skole med 
resurseforbruget i folkeskolen. Efter ministrenes umiddelbare begejstring er idéen systematisk blevet lagt 
på is. Hvad er det egentlig I bange for?  
 
Et effektivt instrument kunne være helt at fjerne et af de administrative led ved at gøre folkeskolen til en 
selvejende institution. Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke tænker på kommunale selvejende institutio-
ner, da det i realiteten blot vil tilføre endnu et administrativt led. Vi er ikke nået til en konklusion i for-
hold til dette spørgsmål i Danmarks Lærerforening, men vi er parate til fordomsfrit at drøfte muligheden.  
 
Vi står med mange åbne spørgsmål, men det er vi ikke alene om. Kommunerne er lige nu inde i den af-
sluttende fase i budgetlægningen. I forhold til folkeskolen efter august 2014 famler de i blinde, og mange 
føler sig derfor tvunget til at læne sig op af KL’s anbefalinger. I KL’s budgetvejledning til kommunerne 
står der, at en lærer kan have 1019 understøttende undervisningstimer om året. Så er det, at man spørger 
sig selv: Hov, Hvor kom lige det tal lige fra? Vi ved at KL har tætte relationer til regeringen, men at de 
også har adgang til åbenbaringer fra højere magter, det var vi ikke klar over! 
 
I økonomiaftalen mellem regeringen og KL står der, at lærerne skal undervise 2 timer mere om ugen. 
Skal disse timer forberedes og efterbehandles, skal der opstilles mål for den enkelte elev, tilrettelægges en 
differentieret undervisning, ske en løbende tilbagemelding til eleverne og forældrene. Ja så går der da 
minimum 200 arbejdstimer med dette på et år. Hvordan skal det lige kunne lade sig gøre samtidig med, 
at vi skal indfri kravet om en anderledes og mere spændende undervisning – ja, det kan man ikke læse 
noget om i økonomiaftalen. Gad godt vide om vi får svaret i de kommunale budgetter – næppe. Jeg hør-
te ellers i foråret, at nu er det lederen der skal afgøre, hvor meget tid den enkelte lærer skal undervise i 
forhold til fag, erfaring, elevgrundlag osv. Det skulle angiveligt ske i en tæt dialog mellem læreren og 
lederen. Nu viser det sig så – måske ikke så overraskende – at det i virkeligheden er regeringen og KL, 
der skal fastlægge undervisningsmængden gennem den årlige økonomiaftale.  
 
Men ved I hvad, det her må vi slet ikke stille spørgsmål om, for nu skal vi jo ikke hænge fast i fortiden, 
men med ja-hat og klaphat se på de positive muligheder i reformen. 
 
Helt ærligt – de spørgsmål skal også besvares på et tidspunkt. Om ikke før, så når lederen til foråret skal 
få det hele til at hænge sammen og prøve at forklare den enkelte lærer, hvordan hun skal få sin arbejdssi-
tuation til at hænge sammen. 
 
Det er ufatteligt nemt at sidde langt fra skolens virkelighed og træffe den slags beslutninger, når de sam-
me politikere bare fraskriver sig ansvaret for, hvordan det kan realiseres med floskler om, at lærerne san-
delig ikke skal arbejde mere, men bare skal arbejde på en anden måde, og så lade skolelederne sidde til-
bage med begge skuldre abebesat.  
Skolelederne har i den grad brug for at blive bakket op i forhold til den store opgave, de står overfor. 
Det må blandt andet ske ved at politikerne reelt forholder sig til hvilke resurser skolen behøver for at 
leve op til de store krav og forventninger, som politikerne jo selv formulerer. Vi kan og vil ikke accepte-
re, hvis skolelederne tildeles en umulig opgave og derefter klandres for ikke at kunne løse den.  
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Ledere og lærere står med en kolossal fælles udfordring for at få enderne til at nå sammen, så eleverne får 
en undervisning af høj kvalitet. Med den nedladende retorik vi mødte i foråret, og med regeringens og 
KL´s tilsidesættelse af enhver form for respekt for lærerne og deres indsats, kan en fristende reaktion 
være, nu må de selv tage ansvaret, nu gør vi blot, hvad vi får besked på. Nu hvor alene lederen bare skal 
lede og fordele arbejdet, læner lærerne sig så tilbage og gør kun det de får besked på? Nej, og ærlig talt, 
man fristes til at sige: gu’ gør vi da ej!  
 
Vi blev lærere fordi vi vil gøre en forskel og ikke bare gøre det vi får besked på. Vi har i høj grad brug for 
ledelse. Dygtige ledere, der kan inspirere, skabe udvikling og formidle god praksis. Ledere der selv bræn-
de for at sikre, at eleverne får den bedst mulige undervisning, så de lærer mest muligt. Ledere og lærere 
har en stor fælles interesse i at drøfte, hvordan vi skaber rammer for god ledelse. Vi har ikke brug for 
gammeldags værkførerledelse, hvor bund-linjefokus bliver det helt afgørende. 
 
Under konflikten fik jeg en mail fra en ung lærer, der beskrev sin hverdag i skolen. Han skrev om de 
mange initiativer han tog for at sikre, at alle elever fik det bedst mulige udbytte af undervisningen. Han 
beskrev, hvordan han forsøgte at lave en spændende og afvekslende undervisning. Og så skrev han, at 
hans i øvrigt ganske udmærkede skoleleder naturligvis ikke i detaljer havde kendskab til alle disse mange 
initiativer, og at det kun skete fordi han selv tog ansvar, og fordi han havde nogle rammer, der gjorde det 
muligt. Mailen var en direkte kommentar til KL's, Moderniseringsstyrelsens og politikernes besværgelser 
og trylleformularer om, at nu skal lederne lede og fordele arbejdet. Denne beskrivelse af betydningen af 
det professionelle ansvar og engagement i den danske folkeskole ligger helt i tråd med de internationale 
konklusioner, som jeg har hørt igen og igen. Blandt andet i New York, hvor jeg deltog i det andet Inter-
national Summit on the Teaching Profession sammen med undervisningsministeren. Giv læreren stor 
autonomi og skab gode rammer for, at de kan tilrettelægge en undervisning, der udfordrer den enkelte 
elev, og at de løbende kan udvikle deres parksis i samarbejde med andre lærere. Se det er noget helt andet 
og helt andre krav til ledelse end gravrøsten fra industrisamfundets spæde start: Nu skal lederne lede og 
fordele arbejdet. 
Vi har ikke glemt hvorfor vi blev lærere, og vi vil forfølge vores idealer og vores visioner også selv om vi 
møder forhindringer og modstand undervejs. 
 
Vi er stærkt optaget af at kunne lykkes med vores arbejde. Og igen - det gælder for mange lærere, at det 
at lykkes som lærer er en væsentlig del af det at lykkes som menneske. Det har været ledetråden, når vi 
forhandlede arbejdstidsregler, og det var grunden til at vi ikke blot solgte muligheden for at levere god 
undervisning for et løntillæg. Og det var baggrunden for at vi på kongressen for et år siden sendte Stats-
ministeren et langt og meget seriøst brev. Efterfølgende har jeg fra mange, mange medlemmer hørt, at 
det brev gav en meget præcis beskrivelse af de udfordringer, som de møder i deres dagligdag. 
 
Statsministeren valgte stort set at ignorere indholdet i brevet, og sendte 5 uger efter et indholdsløst svar, 
der helt systematisk undlod at forholde sig til de beskrevne udfordringer, ligesom statsministeren undlod 
at kommentere på vores anmodning om et møde. Efterfølgende har Helle Thorning-Schmidt såvel som 
partileder og som statsminister flere gange ignoreret en anmodning om et møde. 
 
Vi har bedt om et møde for at drøfte den kendsgerning, at regeringen med deres indgreb i forårets kon-
flikt fjernede minimum 300 mio. kr. fra vores overenskomst. Når man på den måde ved lov inddrager 
borgernes penge svarer det til tvungen afskaffelse af formuerettigheder eller ekspropriation uden erstat-
ning. Det er helt rigtigt, at arbejdsgiverne gennem en frigørende konflikt kan frigøre sig fra forpligtigel-
serne i en overenskomst, men det er ikke ensbetydende med, at det legaliserer, at en regering gennem et 
lovindgreb inddrager værdier fra en overenskomst. I forbindelse med behandlingen af lovforslag 215, der 
forklarede beskæftigelsesministeren, at såvel Moderniseringsstyrelsen som KL havde været inddraget i 
forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget. Inddragelse af de medsammensvorne kæledægger, javel, 
men hvad med os som part? Ekspropriationen af overenskomstmidlerne underminerer hele tilliden til 
aftalesystemet, og regeringens afvisning af at drøfte det med os, efterlader regeringen med et alvorligt 
demokratisk troværdighedsproblem. Jeg vil opfordre statsministeren til, at vi hurtigst muligt mødes, så vi 
kan drøfte, hvordan lærerne kan kompenseres for de fjernede overenskomstmidler. 
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Forløbet i foråret har øjensynligt efterladt alle med flere spørgsmål end svar. Det er i sig selv en kæmpe 
udfordring, men det vil ikke fjerne vores fokus fra, at vi naturligvis også skal stille vores viden til rådig-
hed i forhold til nye dagsordner og nye reformer. I forbindelse med reformen af erhvervsuddannelserne, 
vil såvel vejledningen som overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne og her ikke mindst 10. 
klasserne komme til debat. Danmarks Lærerforening repræsenterer også her nogle af de ypperste eksper-
ter på området, nemlig dem der arbejder der. Min opfordring til alle de politikere, der har indflydelse på 
de kommende beslutninger skal være: ”Brug nu den viden, som disse eksperter har”. Besøg 10. klasse-
centrene og besøg UU-centrene, så I får et indblik i det glimrende arbejde, der udføres allerede i dag og 
brug anledningen til at drøfte, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Danmarks Lærerforening har taget 
kontakt til Vejlederforeningen og 10. klassecentrene med henblik på at vi sammen kan tage initiativ til 
åben hus arrangementer, så politikerne får denne mulighed.  
 
Vi var gennem et hårdt, et urimeligt forår, og det er ikke bare sådan glemt, heller ikke selv om vi har haft 
en fantastisk sommer. Så sent som den 26. august skrev en lærer i Information og nu prøver jeg at læse 
læsebrevet højt:  
”Jeg glemmer aldrig lockouten. Kan man glemme at blive sat udenfor sin arbejdsplads uden at modtage 
løn og måtte optage lån for at kunne betale sine regninger?  
Kan man glemme en måned på gader og stræder, med kampråb og taler? Kan man glemme den retoriske 
tilsvining i medierne og KL´s smædekampagne? Svaret er nej. Den oplevelse glemmer man aldrig. Men 
man kommer videre og lærer at leve med hvad der skete i 2013. 
Jeg er kommet videre, ellers ville jeg aldrig kunne fungere som lærer. Hverdagen fungerer igen, fordi jeg 
elsker mit arbejde. Jeg ville aldrig kunne være sammen med mine elever uden, at være 100 procent til 
stede. Eleverne giver mig glæde, de vokser, lærer og udvikler sig. Der er opbakning fra mine kolleger, 
skoleledelse og forældre. 
Nu er der snart kommunalvalg og jeg ville inderligt ønske, at jeg kunne gå til stemmeurnerne med glæde. 
Det kan jeg bare ikke.  
Dem jeg stemte på, har ikke holdt hvad de lovede. Andre har ikke forsvaret mig og mine kolleger og 
nogle lukkede bare øjnene og håbede at det gik væk af sig selv. 
Det gjorde det ikke, og nu har I ansvaret. Hvem skal jeg stemme på denne gang? Jeg ved det virkelig 
ikke. Måske stemmer jeg slet ikke, måske stemmer jeg blankt. Den måde I har handlet på, gør at jeg ikke 
længere tror på det danske demokrati. 
Måske vil jeg aldrig holde op med at tro på demokratiet, men jeg er holdt op med at tro på de danske 
politikere. I er alle sammen en tynd gang leverpostej.”  
 
Dette læserbrev udtrykker præcist hvad jeg har hørt og stadig hører mange, mange lærere sige. Retorik-
ken, overgrebet, og den manglende respekt for lærernes indsats har sat sig dybe spor. Usikkerheden i 
forhold til fremtiden er helt uacceptabel, men det mest skræmmende er nok, at forløbet har afsløret, at 
mange politikere i stigende grad accepterer at blive reduceret til statister i et absurd politisk teaterstykke, 
hvor politikerne, såvel lokalt som centralt vælger at overlader den reelle indflydelse til teknokraterne. Et 
eller andet sted i bevidstheden, ved de fleste folketingspolitikere uden tvivl, at der aldrig var tale om et 
reelt forhandlingsforløb, at det hele var planlagt på forhånd, at nogle helt grundlæggende principper i det 
danske forhandlingssystem og demokrati blev tilsidesat for at gennemtvinge én bestemt løsning, men det 
er både for ubehageligt og for besværligt at forholde sig til (og ak og ve den der ikke holder partidiscipli-
nen) – nu må vi kigge fremad. Det var et absolut fåtal af Folketingets medlemmer, der anede, hvad der 
blev stemt om i folketingssalen den 26. april – ja måske var det i virkeligheden kun finansministeren. 
Efterfølgende dækkede de fleste sig under statsministeren floskel om, at der var tale om et afbalanceret 
indgreb og har totalt ignoreret den kendsgerning, at det var skrevet af vores direkte modparter Moderni-
seringsstyrelsen og KL. Det har været komplet umuligt at få nogen af dem, der trykkede på ja-knappen, 
til at tage en reel politisk diskussion om indholdet og baggrunden for lovindgrebet – nu må vi kigge 
fremad! I disse dage sidder hundredevis af kommunalpolitikere og godkender kritikløst budgetter formu-
leret af forvaltninger, der i mange tilfælde ligeså kritikløst har overtaget KL’s udmeldinger: ”Alle lærere 
skal undervise to timer mere om ugen.”. Og man skal virkeligt lede længe efter politikere, der stiller 
spørgsmålet: Hvordan søren skal det kunne lade sig gøre samtidig med, at vi stiller krav om en anderle-
des og mere spændende undervisning, øget undervisningsdifferentiering, styrket inklusion, samarbejde 
med fritids- og kulturinstitutioner osv. osv.? Eller måske bare stiller sig det helt enkle spørgsmål: Er vi nu 
sikre på, at det vil give eleverne en bedre undervisning? Nej nu må vi kigge fremad! 
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Vi efterlyser politikere med visioner, med viljen til den demokratiske samtale, med mod til at stå ved 
deres holdninger. De findes – jo bestemt – men hold da op, hvor har de svære vilkår. Det oplevede vi 
meget konkret i foråret. En højt respekteret socialdemokrat med en betydningsfuld politisk tillidspost 
forklarede, at det at stille spørgsmål ved masterplanen var ensbetydende at vinke farvel til fremtidige 
muligheder i partiet. Er det den måde vi styrker demokratiet på?  
 
Som lærere har vi ansvaret for de kommende generationers demokratiske dannelse. I vores dagligdag skal 
vi skabe en demokratisk skole, der bygger på respekt for hinandens synspunkter, der fordrer, at vi lytter 
til hinanden. I vores professionsideal skriver vi: ”Læreren vil indøve eleverne i dansk demokratisk livs-
form og folkestyrets principper og værdier.” Vi lader os ikke købe og vi lader os ikke kyse. Vi kommer 
ikke på vores grædende knæ.  
 
Havde vi i foråret lagt os fladt ned, havde vi også været med til at legitimere den magtfordrejning, der 
underminerer det demokrati, som alle i øvrigt lovpriser. Derfor havde den kamp, vi kæmpede, perspekti-
ver, der rækker lagt ud over vores egen overenskomst. Det har vi fået stor respekt og anerkendelse for. 
Danmarks Lærerforenings medlemmer gjorde en forskel. Vi vil blive ved med at tro på og kæmpe for 
demokratiet.  
 
Vi står overfor kolossale udfordringer og jeg tror og håber – ja jeg er overbevist om – at Danmarks Læ-
rerforenings mere end 90.000 medlemmer stadig har det nødvendige mod og de nødvendige kræfter til at 
forsætte den kamp – det er vi simpelthen forpligtet til med vores arbejde!  
Vi vil gøre hvad vi kan – også fra denne kongres! 
 
Tak for ordet! 
 
 
Kl. 11:40/pos. 
Dirigent John Wagn Nielsen: 
I har nu hørt den mundtlige beretning, I vil få mulighed for at få den udleveret i forbindelse med froko-
sten, og den vil i øvrigt også blive lagt ind på foreningens hjemmeside. Den første gæstetaler vi skal have 
er Christine Antorini. Jeg tror ikke nærmere præsentation er nødvendig, så Christine ordet er dit. 

 
 
Kl: 11:40/pos. 1.28:47 
Undervisningsminister Christine Antorini: 
Tak for invitationen til at komme her. Både Anders Bondo’s mundtlige beretning og DLF’s årsberetning 
bruger en del plads på at se tilbage på lockouten og forårets konflikt. 
Det er forståeligt, fordi konflikten har fyldt meget, og den har gjort ondt. Man skal være meget tykhudet 
for ikke at kunne mærke en dyb frustration hos rigtig mange lærere, som ligger lige under overfladen. 
Blandt andet, når jeg er ude nu i forbindelse med skolestart, har været på skolebesøg, og har diskuteret 
også den nye skolereform. Der er sagt og skrevet meget om konflikten, og der er også faldet hårde ord 
fra alle sider. Så I vil i hvert fald ikke høre fra mig, at vi nu bare skal komme videre - eller fremad, som 
Anders Bondo sagde, som om intet er hændt. Men omvendt, så skal vi heller ikke lade konflikten spærre 
for, at skolen kan udvikle sig med de mange muligheder, der ligger i skolereformen". Fordi det er en 
mulighed for at gøre alle elever så dygtige som de kan, uanset deres sociale baggrund, og hvor børnene 
trives. Det er de tre overordnede mål for folkeskolen.  
 
Der er indgået et politisk forlig, som er det bredeste nogensinde med seks partier bag. Det betyder også, 
at rammen for fremtidens skole er sat mange år frem. Men det er en ramme, der skal udfyldes i fælles-
skab. Det er også en ramme, der bliver til glæde for børnene, når den er omsat til dygtigt, didaktisk og 
pædagogisk arbejde, gode læringsmiljøer og velfungerende arbejdspladser for lærerne, skoleledelserne og 
pædagogerne i skolen. Hvad der er brug for nu, er ro og samarbejde omkring folkeskolen. Det faglige 
løst som vi alle sammen ønsker, det bliver ikke til virkelighed blot fordi, der bliver indgået en aftale inde 
på Christiansborg. 
 
Det konkrete løft skal ske i kommunerne og ude på de enkelte skoler, og det kræver at alle, der er invol-
veret i skolen, løfter i fællesskab. Eleverne, forældrene, lærerne, pædagogerne og skoleledelserne. Det 
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gælder også os politikere. Vi skal alle sammen være villige til at gøre tingene på andre måder. Det gælder i 
mit ministerium, Undervisningsministeriet, og det gælder også i KL og kommunerne og det er jeg sikker 
på, at Erik Nielsen også vil være enig med mig i. Derfor er rammen heller ikke det grænseløse arbejds-
marked. Rammen er en udviklende arbejdsplads for jer som lærere, og et spændende og alsidigt lærings-
rum for vores børn og elever. Reformen lykkes ikke, hvis vi bare alle bare gør det samme som vi plejer 
og her peger pilen også indad mod os, som politisk ministerium. Det betyder, at vi alle sammen skal gøre 
os umage for at udfylde den ramme på den nye skole, ordentligt, og med gensidig respekt. Herunder 
også udvikle nye metoder til hvordan vi hver dag, i den daglige praksis på skolerne, kan være med til at 
gøre hinanden dygtigere ved at dele viden om, hvilke undervisningsmetoder der virker, og gennem lø-
bende kompetenceudvikling, som også er et centralt element i reformen.  
 
Som sagt, er der et bredt flertal i Folketinget, der står bag den nye ramme, som folkeskolereformen ud-
gør. Det er en ramme, der skal give faglige udfordringer for alle elever, så de bliver så dygtige som de 
kan, og også så de udvikler sig til livsduelige medborgere, med sociale og kreative kompetencer ud fra et 
bredt faglighedsbegreb. Det er præcis sådan, som vi har fokus på det i forhold til ny nordisk skole og 
som er afgørende værdier i de nordiske landes uddannelsestraditioner. Fordi det er kernen i det, vi for-
står ved at uddanne og danne børn til fremtidens samfund. 
 
I skolen er der ingen over, og ingen ved siden af eleven. Det er eleverne, vi alle har øje for. Det er ele-
verne, der skal gøre Danmark dygtigere og klogere. Og det er eleverne, der bliver fremtidens medborge-
re. Derfor er det også dem, vi skal give de bedste muligheder i livet. 
 
Der er rigtig gode grunde til, at livsduelighed er et nøgleord i vores børnetænkning. Lige fra de starter i 
vuggestuen, fortsætter i folkeskolen og afslutter forhåbentlig deres ungdomsuddannelse. 
 
Jeg er blevet spurgt om, hvordan den nye skole egentlig ser ud, og hvordan skolehverdagen vil forme sig 
fra august 2014. På den ene side vil det være meget, der er genkendeligt, fordi mange af elementerne i 
reformen hviler på forsøgs- og udviklingsarbejde, der har været i gang på en række skoler. Det gælder lige 
fra samordnet indskoling, lærer- og pædagogsamarbejde, tidligere fremmedsprogsstart, det nye fag i 
håndværk og design, bevægelse igennem skoledagen, tonet udskolingslinjer, lektiecaféer og den åbne 
skole. Selve lovforslaget er også sendt i høring nu, så alle kan læse udmøntningen af den politiske aftale. 
Og så vil vi selvfølgelig se de mange høringssvar vi får, om det giver anledning til justeringer. Skolere-
formen er på den ene side genkendelig, men den er samtidig også et radikalt nybrud. Den grundlæggende 
forandring af skolekulturen, hvor det er opgaven i forhold til eleverne, der står i centrum og hvor organi-
sering af skema, tid, osv. tilrettelægges fleksibelt efter opgaven. 
 
Det er en skolekultur, hvor man går fra skoleleder til skoleledelse. Med endnu større vægt på den pæda-
gogiske ledelsesopgave. Det er også en skolekultur, hvor man går fra én lærer, én klasse, én time til fælles 
planlægning og gennemførelse af undervisningen i teams omkring klassen eller årgangen. Det er en sko-
lekultur, hvor man kan få lærer til læring. Også derfor bliver kompetenceløftet ikke bare lærerne, men 
også skoleledelserne helt afgørende for, at skolerne står rustet til at arbejde med forandring – ikke bare 
frem til august 2014, men vedvarende arbejde med forandring og udvikling af skolens virke. Og der er 
brug for at gentænke skolen. Lige i de her dage fylder debatten om den kommende erhvervsuddannelses-
reform mediebilledet og det gør den med rette. Den gode nyhed er, at vi har brug for alle uddannelser 
også erhvervsuddannelserne i fremtiden. Den dårlige nyhed er, at færre og færre unge vælger en er-
hvervsuddannelse lige efter folkeskolen. Det gør under hver 5. elev, og af disse elever har hver 4. elev 
under 2 i dansk eller matematik til folkeskolens afgangsprøve, når de starter. Det er ikke godt nok! Det er 
faktisk en skandale overfor de unge, der blev svigtet, ikke bare fagligt, men garanteret også i forhold til 
motivation og tro på, at de kan lære mere. Men det er også en katastrofe for det danske samfund, fordi vi 
kommer til at mangle de erhvervsfaglige kompetencer. Når jeg nævner den kommende erhvervsuddan-
nelsesreform her, er det både for at illustrere det faglige løft, som folkeskolen skal være med til, og også 
for at sige et par ord om den grundlæggende tænkning, eller den råde pædagogiske tråd, der gennemsyrer 
regeringens syn på et sammenhængende børneliv. Vi har behov for at gentænke de løsninger, som sam-
fundet tilbyder i forhold til de udfordringer vi har. Det gælder også i skolen. Vi skal tænke i løsninger, 
hvor skolen kan inkludere, udfordre de stærkeste, få drengene med, få de stille piger i tale, fremme prak-
tiske læringsformer i en blank erkendelse af, at vi ikke har udviklet denne dimension tilstrækkeligt. Og vi 
skal samtænke teori, praktik og anvendelsesorientering.   
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Det her er ikke et ”quick fix”, der kan løfte Danmark som eksempel i PISA- resultaterne. Det er en nød-
vendighed, når vi vil have en skole, som kan rumme langt de fleste og udfordre dem positivt. Status quo 
viser at vi må tænke anderledes for at få en bedre skole, og også i arbejdet som lærer må vi tænke på en 
ny måde. Det er en forudsætning for mere og bedre undervisning. Med de større krav til undervisning 
kommer tilsvarende større krav til både ledelse og medledelse. Ledelsen skal udstikke klare rammer, ska-
be et tillids- og samarbejdsklima og sætte tydelige mål for arbejdet. Ledelsen skal skabe de rammer, der 
gør, at den enkelte lærer ved, hvor skolen er på vej hen, hvad der forventes og ikke forventes - for sådan 
nogle rammer giver frihed. Medledelse indebærer samtidig, at alle medarbejdere inden for disse rammer 
arbejder i samme retning og tager et personligt ansvar for, at målene nås. Folkeskolen løftes af jer: Lære-
re og skoleledere. Jeres samarbejde er helt centralt for, at reformen lykkes. Ligesom at vores opbakning 
til jeres arbejde er ligeså central. Det er jer, der skal udvikle skolen. Det er jer, der skal møde eleverne, 
lære dem noget og flytte dem fagligt og det er jer der skal gøre reformens rammer levende. 
 
Vi vil gøre hvad vi kan for at understøtte den udvikling, så godt som muligt. Med udvikling af fagene og 
nye fælles mål, med kortere og mere præcise læringsmål, der også kan være med til at fremme en evalue-
ringskultur og en samarbejdsform, hvor den pædagogiske praksis lægges på bordet og deles på tværs. 
Med øget efteruddannelse af lærere, ledere og pædagoger, med både formel kompetenceudvikling, men i 
høj grad også via aktionslæring, hvor efteruddannelsen er tæt på jeres praksis i dagligdagen på skolen. I 
sidste uge satte vi gang i det partsudvalg, hvor der skal opstilles pejlemærke for, hvordan efteruddannel-
sesmidlerne skal udmøntes, og hvor DLF, som central medspiller, er en del af det. Jeg har hørt, at det 
første møde i gruppen gik godt, og jeg ser meget frem til at modtage pejlemærkerne. 
 
Vi vil også understøtte med et korps af læringskonsulenter, rekrutteret blandt de dygtigste lærere og lede-
re ude på skolerne, der skal rådgive og sparre med kommunerne, skoler og lærere. 
 
Vi vil understøtte med et ressourcecenter for folkeskolen, der skal sikre udviklingen af de nødvendige, 
faglige redskaber og viden om skoleudvikling og med muligheden for at åbne skolen mod det omgivne 
samfund, så skolens perspektiver og kompetencer kan suppleres med idræts- og kulturlivet, musikskoler-
ne, det lokale erhvervsliv og det foreningsdanmark, som også er en særlig del af vores måde at give børn 
og unge lyst til at lære gennem hele livet. 
 
Disse tiltag får kun relevans får eleverne og folkeskolen, når I er med til at gøre dem til jeres og integrere 
dem i jeres daglige praksis. 
 
Jeg vil godt sætte et par ord på inklusionsdebatten, som fylder meget og står højt både på jeres og på min 
dagsorden. Det er en stor og meget central opgave. 
 
De fleste er enige om, at inklusion er den rigtige vej at gå, at udlæg for store grupper for klassefællesska-
bet, som vi har gjort, det er ikke vejen frem. Udfordringen er, at vejen til inklusion bliver så god og så 
rigtig som muligt. Derfor har vi også fra regeringens side sat en række indsatser i gang, som bl.a. omfat-
ter inklusionsudvikling, der skal give rådgivning og sparring til kommunerne i omstillingsprocessen, res-
sourcecenter for specialundervisning og inklusion, der kan bidrage med viden om inklusion, udvikling af 
it-understøttelse, ordblindetest, fokus på talblindhed, holdningskampagner i samarbejde med Dansk 
Handicap og skoler og forældre, der skal sikre trykhed gennem viden, også til forældrene. 
 
Disse indsatser skal sammen med de kommunale indsatser være med til at sikre, at inklusion bliver en 
realitet på en god måde, vel at mærke, for alle elever. 
 
Vi kommer selvfølgelig ikke uden om, at efteruddannelse er og bliver en nøgleindsats i forhold til inklu-
sion. Den første evaluering af omstilling til inklusion viser, at alle kommunerne i undersøgelsen er i gang 
med efteruddannelse. Jeg ved, at det er en opgave, der bliver prioriteret højt i kommunerne og vi kan 
også se, at de kommuner, der har arbejdet længst med inklusion, der er tilfredsheden også høj blandt 
medarbejdere og forældre omkring skolerne. Det gør en positiv forskel, når man systematisk arbejder 
med en inkluderende skole og laver den langsigtede investering i det.  
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Det er faktisk også et grundsyn i forhold til nordisk uddannelsestænkning, at børn har godt af, at være en 
del af et børnefællesskab i en udelt enhedsskole. Selvfølgelig på en måde, så de også får den nødvendige 
støtte, som de skal have af dygtige voksne, ved brug af holddeling på en klog måde, og gennem systema-
tisk arbejde med inkluderende læringsmiljøer. 
 
Den nye læreruddannelse fylder også i jeres skriftlige beretning, og den vil jeg også give et par ord med 
på vejen. 
 
Der er endnu et element, der skal bidrage til en bedre folkeskole. Den nye læreruddannelse udgør et klart 
paradigmeskift i forhold til de tidligere læreruddannelser. Uddannelsen åbner mulighed for, at der er me-
re end en vej til at nå målet for et fag eller et fagområde. Den fleksible modulopbygning giver den enkel-
te lærerstuderende bedre muligheder for at lade sine egne interesser præge uddannelsen. Det bliver f.eks. 
lettere at tage et udlandsophold, også som en del af uddannelsen, fordi læreruddannelsen, ligesom alle 
andre uddannelser, også skal have et internationalt perspektiv. 
 
Der bliver langt større frihed til eksperimenterende og nytænkende undervisningsformer og undervis-
ningsforløb, og der bliver også bedre muligheder for fordybelse og specialisering, så fremtidens lærere 
kan møde den folkeskole vi nu skaber. 
 
Adgangen til læreruddannelsen er blevet skærpet betydeligt. Det skal alt sammen bidrage til at højne kva-
liteten og styrke fagligheden, også for at tiltrække og fastholde endnu flere fagligt dygtige studerende med 
talent for og lyst til at undervise. Jeg er sikker på, at vi sammen kan løfte den danske folkeskole, jeg er 
også sikker på, at I gerne vil bruge de muligheder, der ligger i reformen af folkeskolen, og det glæder jeg 
mig til, tro mig, at gøre sammen med jer! God kongres. 
 
 
Kl: 11:58/pos. 1:45:14 
Formand Anders Bondo Christensen: 
Tak for din hilsen, Christine.  
 
Der var selvfølgelig rigtig mange ting, som jeg gerne vil kommentere, men det får vi garanteret lejlighed 
til at gøre, når vi mødes, fordi uanset foråret eller ej, så har vi altid kunnet mødes og drøfte tingene, og 
det sætter jeg rigtig stor pris på. 
 
Når jeg hører din tale her til kongressen, så tror jeg, jeg håber også der er nogle lærere, der hører den ude 
på nettet, på et eller andet tidspunkt, jeg tror at mange lærere vil sidde og tænke, hvor er min virkelighed 
- hvor er min situation? Det bliver vi nødt til at forholde os til, vi kan ikke bare snakke fine målsætninger 
osv. Vi vil gerne det hele, vi brænder i den grad for at gøre det godt for vores elever. Men hvordan får vi 
det realiseret i virkeligheden. Vi ser ingen sammenhæng mellem alle de ting, du står og siger, som vi nu 
skal i den nye, spændende skole og så det, at man bevidstløst i en økonomiaftale siger, at nu skal lærerne 
til at undervise to timer mere om ugen. På et eller andet tidspunkt må vi komme ind i et konkretiserings-
niveau, så vi kan tale samme sprog. For ellers vil lærerne føle, at vi helt sikkert har en velmenende mini-
ster, men hun taler bare ikke vores sprog. Det er en kæmpe udfordring, men det må vi prøve at løse i 
fællesskab.  
Tak for din tale! 

 
 
Pos. 1.47:02 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Ja tak, og næste gæstetaler er så KL’s formand Erik Nielsen. Ordet er dit! 
 
 
Kl: 11:59/pos. 1.47:11 
Erik Nielsen: 
Tak for invitationen at komme her i dag. Det har, som det har været sagt fra formanden her også, været 
en dejlig sommer, og det trængte vi også til. Det var et ualmindeligt hårdt forår vi var igennem, både for 
os og for jer, og jeg er helt klar over, at forårets konflikt selvfølgelig fylder meget. Derfor er jeg også 
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rigtig glad for, at være blevet inviteret i dag, til åbningen er jeres kongres. Jeg ser det som et tegn på, at vi 
trods uenighederne, fortsætter dialogen.  
 
I min tale vil jeg komme ind på 3 ting. Det første er vores fælles udfordringer om, at eleverne skal lære 
for livet. Det andet, er det nye krav til folkeskolen og til sidst, 3. point, må vel være, at jeg over for dig 
Anders, og hele DLF, vil udtrykke ønske om et konstruktivt samarbejde om folkeskolen, både for ele-
vernes og for lærernes skyld. 
 
I går fik jeg denne her, af den lokale lærerkreds i Rødovre – det er en fredspibe. Nu er det ikke politisk 
korrekt at ryge. Så man kan overveje om man skal bruge den eller ej, men under alle omstændigheder 
synes jeg, at det var et godt symbol på, tilsyneladende at vi ikke skal videre, men at vi i hvert fald skal 
ryge eller tage en kop kaffe på, at nu skal vi se at få ordnet nogle sager sammen. 
  
Folkeskolen er den vigtigste dannelses- og uddannelsesinstitution i Danmark. Hver enkelt lærer i den 
danske folkeskole udfører hver dag et meget vigtigt arbejde. Det tror jeg vil alle i denne sal er enige i. 
Hvor stor en opgave for lærerene der egentlig er tale om, illustreres meget godt i jeres logo: ”Vi lærer for 
livet”. Det særlige ved den danske folkeskole er jo, at den skal give hver eneste elev grundlæggende red-
skaber til at deltage på arbejdsmarkedet og i samfundet som borger og ja som menneske i det hele taget, i 
den dannelsesrejse det er, at komme igennem folkeskolen. 
 
Det er også en opgave, som folkeskolen skal løfte sammen med forældrene. Det er bestemt ikke nogen 
nem og let sag, det skal jeg være den første til at erkende, at lære for livet, det forpligtiger alle. Derfor 
bliver vi nødt til at samarbejde om det – på skolen og i kommunen, som helhed. Folkeskolen har nu fået 
nye rammer, en skolereform og nye regler for lærernes arbejdstid. Det er de rammer vi nu i samarbejde 
skal udvikle skolen i.  
 
Vi har tidligere været enige i vigtigheden i, at folkeskolen har professionelle lærere, der tager ansvar og 
har professionelt råderum – at ledelsen klart og tydeligt sætter mål og giver retningslinjer for lærernes 
arbejde og at tillid i dialog og samarbejde er det bærende fundament. Derfor har vi også en fælles opgave 
i, at realisere disse intentioner for ledelse og lærerarbejde i folkeskolen, inden for de nye rammer.  
 
Jeg sagde før, at folkeskolen er den mest betydningsfulde institution i det danske uddannelsessystem, i et 
samfund i rivende udvikling, er det derfor nødvendigt at folkeskolen er i front med læring og undervis-
ning.  Derfor er det naturligvis et alvorligt problem, at mange af de unge mennesker ikke er dygtige nok, 
når de går ud af folkeskolen. Det er et meget alvorligt problem for den enkelte, og det er det sådan set 
også for hele samfundet. Vi ser f.eks. hvordan frafaldet på erhvervsskolerne er alt for stort, ministeren 
var inde over det, en dårlig start på uddannelseslivet, trækker sig jo netop negative spor resten af livet. 
Det er naturligvis ikke kun folkeskolens skyld, men vi har en fælles påtrængende opgave om at gøre det 
bedre. Det er bare så nødvendigt, at vi skaber en folkeskole, hvor alle elever, både dem der har svært ved 
det, og dem der har let ved det, bliver dygtigere. Det handler ikke blot om at implementere en ny lov. 
Det handler om at omstille og udvikle folkeskolen. Det handler heller ikke om, at folkeskolen blot skal 
levere mere af det samme. Det handler om, at folkeskolen og skoledagen nytænkes, så den motiverer alle 
elever optimalt. Det er også derfor vi skal have en varieret skoledag, hvor der bliver arbejdet både med 
praktiske ting og med mere boglige opgaver. Der skal arbejdes med ting og problemer, som eleverne 
kender fra deres hverdag uden for skolen, så det meget bedre forstår, hvad det handler om. Vi kender det 
jo også som voksne, vi bliver måske ind i mellem mere engageret, når vi kan se en mening med det det 
handler om og det vi kender noget til. Vi synes i KL, at det er en god idé, at skolen skal åbne sig mere og 
samarbejde med foreninger og organisationer i lokalsamfundet og også med erhvervslivet. Lokalsamfun-
det skal også tage ansvar for, at alle børn og unge får mulighed for en god uddannelse og et godt liv. Det 
er her vi 100 % skal have vores fokus, det skal vi alle sammen, på skolen, i forvaltningen og i kommu-
nalbestyrelsen. Det er en samlet kommunal opgave, at dokumentere, at eleverne har lært det, de skal. 
Heldigvis er der meget forskning der viser, hvordan elever og lærere lærer bedst, og hvordan man følger 
op på elevernes resultater. 
 
Den viden skal skolerne naturligvis bruge, når de skal føre den nye skole ud i livet, en skole, hvor alle 
børn bliver så dygtige, som de kan. Det er jo her vi rører ved noget hjerteblod. Jeg godt, at I som lærere i 
folkeskolen ønsker, at hvor eneste elev får succes. Meningen med de nye rammer er jo netop, at give 
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bedre mulighed for at arbejde med, at alle elever lykkes. På rigtig mange skoler, som det også er nævnt 
fra talerstolen her, er man allerede i gang og har været det rigtig længe, med at prøve nye metoder, nye 
måder at tilrettelægge undervisning på. Jeg har hørt om rigtig mange, spændende initiativer. De erfaringer 
skal virkelig trække på nu, hvor vi skal i gang med at realisere den nye skole, i alle dele af landet. Bære-
dygtige forandringer skabes, når der er en samlet og målrettet kommunal indsats, det viser erfaringer fra 
tidligere skolereformer. Det er klart, at en reform betyder omfattende ændringer, derfor skal kommunal-
bestyrelse og skolebestyrelse, ledelser og medarbejdere ind i reformarbejdet, fra første færd. Alle skal 
medvirke og bidrage lige fra starten. 
 
I KL arbejder vi med et bredt spekter af implementeringsopgaver. Et af det største tiltag vi har i øjeblik-
ket, er kursus for skolelederne. Vores kurser, som løber af staben her i efteråret, oplever kæmpe tilslut-
ning, omkring 4.000 skoleledere og skolechefer har tilmeldt sig. Det siger noget om det engagement, den 
forandringsvilje, men nok også den ydmyghed, der er for den store opgave, der påhviler skolerne i frem-
tiden. Det er det samme engagement jeg oplever hos mine kollegaer i kommunalpolitikken. Også her er 
der stor lyst og vilje til at tage politisk ejerskab til den nye folkeskole. Vi har sagt til alle kommunerne, at 
det skal give deres skolepolitik et grundigt eftersyn. Det har vi naturligvis, fordi skolepolitikken skal ud-
trykke tydelige forventninger og krav om, at elevernes læring skal stå i centrum og at skolerne skal nå de 
mål, som er fastsat. 
 
Vi skal ændre vores fokus, fra at have stor fokus på tid, skal vi til at have fokus på resultater og effekt. 
Derfor vil skolelederne gå i tæt dialog med alle lærere om elevernes faglige resultater og trivsel. Et så 
skarpt fokus på effekt og opfølgning, er reelt en kulturforandring i folkeskolen. Jeg håber meget, at I vil 
gå positivt ind i forandringen, det er en historisk forandring vi står overfor i netop disse år. 
 
For mig at se, er det et privilegium at være med til at forandre den danske folkeskole. Folkeskolen er 
selve fundamentet for sammenhængningskraften i vores samfund, og den er det kit, som holder vores 
befolkning sammen, uanset social status. Derfor har vi en fælles, stor opgave i, at det lykkes, at vi får en 
folkeskole, der er prestige i, en folkeskole, som alle forældre ønsker at sendes deres børn hen i.  
 
KL og DLF har haft et godt samarbejde gennem mange år om vigtige forandringer i vores folkeskole. Vi 
står stærkt, når vi står sammen. Jeg håber derfor meget, at vi kan komme i god dialog igen, og jo før, jo 
bedre. Jeg har lovet ikke at sige noget om at kikke fremad, det skal man jo tilsyneladende ikke lige nu! 
Under alle omstændigheder få en god dialog om den folkeskole, som vi gerne vil have. I den kommende 
tid bliver vores samarbejde vigtigere end nogensinde før. Folkeskolen står, som jeg allerede har under-
streget, overfor en meget stor omstilling. Jeg mener, det er vores pligt at samarbejde om at skabe de 
nødvendige forandringer. Det skylder vi vores børn og unge mennesker. Derfor Anders, håber jeg at du 
og DLF vil tage imod min invitation til at genoptage vores gode og konstruktive samarbejde om folke-
skolen, vi to bliver nok aldrig helt enige om hvad der var ret og uret ved forårets overenskomstforhand-
linger, og jeg ved jo også, at I havde ønsket et andet udfald. Men jeg håber, I er klar til samarbejde, det 
synes jeg også jeg anede i din formandstale. Vi har meget stor respekt for Lærerforeningen og dens vi-
den. Vi har brug for jeres medspil, på samme måde som man ude på den enkelte skole, har brug for sam-
spillet mellem de dygtige og engagerede lærere og skoleledelsen.  
 
Samarbejde er afgørende for at skabe positive forandringer i elevernes skolegang, i lærernes arbejdsliv og 
i selve folkeskolens fremtid. Derfor vil jeg invitere dig på kaffe, og samtale om folkeskolens fremtid, det 
håber jeg du er med på. Hvis vi ikke skal ryge fredspibe, det er jo politisk ukorrekt, og der er jo heller 
ingen af os der ryger, tror jeg, så kan vi i hvert fald tage en kop ekstra kaffe. 
 
Hermed vil jeg sige tak for ordet, og så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig god kongres.  
 
 
Kl. 12:09/pos. 1:57:04 
Formand Anders Bondo Christensen 
Tak for din tale, Erik, og tak for invitationen som jeg selvfølgelig tager imod, oven i købet med stor glæde. 
 
Da jeg for nu snart 11 år siden blev valgt som formand i DLF, var det KL’s formand Ejgil W. Rasmus-
sen, og Ejgil sendt mig et brev, hvor han skrev, at han gerne ville have at vi i fælleskab skabte en mere 
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konstruktiv dialog omkring folkeskolen. Det var efter min mening startskuddet på en fantastisk udvikling 
i samarbejdet mellem KL og DLF, som skolen havde enorm gavn af.  
 
Jeg vil godt sige, at lige nu er samarbejdet med KL på et nulpunkt, så nu kan det kun gå fremad, men vi 
siger helt klart tak for invitationen, vi kommer, men vi skal igen være konkrete. Vi kan ikke bare blive 
ved med at snakke i overskrifter og floskler. Vi vil gerne løfte alle elever, der er ikke noget vi hellere vil. 
Det er derfor vi har lavet et læseprojekt, det er derfor jeg i min beretning fortæller om, at det faktisk også 
er lykkedes. Alt det her med mere varierende og spændende undervisning, osv. – Jo, det vil vi også gerne, 
men vi må også bruge nogle erfaringer der siger, at de elever der har det allersværest i den danske folke-
skole, de har faktisk brug for en ramme omkring deres dagligdag, et klassefællesskab, osv., det er helt 
afgørende. Så hvis vi kan starte et samarbejde op, som respekterer den viden vi har, så vil vi rigtig gerne 
det!  
 
Så det vil være mit udgangspunkt, når jeg kommer, og jeg glæder mig til kaffen, Erik. 
 
Tak for din tale.  
 

 
Pos. 1:58:55 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Ja, tak for det. Næste punkt vi skal til er uddeling af en pris, Stinus-prisen, formanden, værsgo’. 
 
 
Kl. 12:11/pos. 1:59:06 
Formand Anders Bondo Christensen: 
Ja, tak for det! Det er mig jo altid en stor glæde og ære at få lov til at uddele Stinus-prisen, som er DLF’s 
måde at vise hæder og påskønnelse af en helt særlig indsats. 
 
Det er sådan, at prisen kan tildeles, både noget undervisningsmateriale, en person eller til grupper. Det 
der er fokus på, det er, at man på en eller anden måde har været med til at sætte en dagsorden i forhold 
til skolen. Vi har gennem tiden uddelt prisen til, synes jeg, mange forskellige typer prismodtagere.  
 
I år har vi valgt at sætte forskning højt, fordi, som jeg også sagde i min mundtlige beretning, vi har brug 
for de seriøse forskere, der vil holde fast og ikke bare gå på kompromis og tilpasse resultaterne til det 
man nu mener er mainstream i øjeblikket. Vi ved godt, at forskerne er presset. Det er de på rigtig mange 
måder. Det kræver mandsmod at holde fast i sine resultater, selvom de måske ikke lige er dem, der som 
sagt ligger inde for mainstreamholdningerne. Det er en forsker, som i den grad har vist det mod, vist det 
engagement, men også gennemført en ufattelig seriøs forskning. Jeg har haft fornøjelsen af at overvære 
prismodtagerens fremlæggelse af sine forskningsresultater et par gange. Nogen gange har jeg forstået det, 
andre gange er jeg stået af efter nogle få minutter, fordi her er altså tale om videnskab på et højt niveau, 
som bl.a. omfatter mit hovedfag matematik, men jeg står alligevel af. Jeg har til gengæld oplevet andre 
forskere, som var helt på linje med prismodtageren – stå fuldstændig måbende tilbage, fordi det var så 
overbevisende, den forskning der blev fremlagt. 
 
Jeg tror efterhånden, I er ved at finde ud af, at det er Svend Kreiner, jeg taler om.  
 
Svend har lavet en utrolig seriøs forskning omkring hele PISA-konceptet. PISA er i den grad styrende 
for udvikling af uddannelsessystemer i hele verden. Vi var i OECD med hovedstyrelsen for nogle år 
siden, hvor de prøvede at dokumentere, hvor meget PISA havde betydet, og de kunne i øvrigt fortælle, at 
de 2 lande, der havde ladet sig mest påvirke af PISA-undersøgelsen, det var Danmark og Holland. Så 
kommer der så én, der stiller spørgsmålstegn ved hvor meget validitet er der overhovedet i hele PISA-
konceptet. I starten afviste man Svend, med begrundelsen, at det skal optages i et videnskabeligt tids-
skrift – det blev så optaget i et videnskabeligt tidsskrift. Det vil sige, at forskningen, også på den måde, er 
blåstemplet.  
 
Svend har ihærdigt forsøgt at holde fast i sin vigtige kritik af PISA-resultaterne. Du skal ikke sammenlig-
nes med den lille dreng, der siger til kejseren, at han ikke har tøj på, Svend, fordi du er ikke en lille dreng. 
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Du er en seriøs forsker, men din ihærdighed for at holde fast i, at her er der en nødvendig dagsorden vi 
må tage, hvis vi vil bruge et seriøst grundlag for hele udviklingen af vore uddannelsessystemer. Det skal 
du have rigtig, rigtig stor tak for. 
 
Du har lovet, at når jeg nu lige om lidt har givet dig prisen, så vil du prøve at forklare lidt om din forsk-
ning her. Jeg håber det bliver ”light-udgaven”, så vi kan følge med! 
 
Svend, jeg har stor glæde ved at bede dig om at komme herop og modtage årets Stinus-pris. Tusind tak 
for din store, seriøse indsats! 
 
 
Kl. 12:17/pos. 2:03:56 
Svend Kreiner: 
Tak for de pæne ord. Tak for prisen og tak fordi jeg får lov til at fortælle lidt om hvad det er, jeg har 
lavet.  
 
Det siger sig selv, at jeg selvfølgelig både er beæret og glad over at have fået prisen. Jeg er beæret, fordi 
nu har jeg beskæftiget mig med pædagogisk forskning i næsten 45 år, med uddannelsesstatistik og mest 
med forskning i relation til folkeskolen. Derfor fylder lærerne og Lærerforeningen selvfølgelig meget og 
det betyder meget for mig at få denne her pris.    
 
Det betyder også meget, fordi, man skal forstå, at når nu jeg har lavet dette arbejde med PISA-data, så 
har det i virkeligheden ikke været for at få endnu en pind på publikationslisten. Jeg er glad for den artikel, 
der nu er trykt, fordi det er et fint tidsskrift, osv., og mine kollegaer synes, at det er fint, men det væsent-
ligste har været for mig at få nogle bestemte mennesker i tale. På den ene side PISA-projektet, det er 
svært, det har altid været svært for alle mennesker at få kontakt med PISA, men det vil jeg selvfølgelig 
gerne og det har jeg også forsøgt på. Så har det været vigtigt for mig, at få kontakt med Undervisnings-
ministeriet, der synes jeg, at jeg har haft bedre held og haft en god dialog tidligere, det vil jeg vende tilba-
ge til. Så der det vigtigt for mig også at få kontakt med lærerene – at lærerne hører og forstår hvad det er, 
jeg har fundet ud af. Prisen er et udtryk for, at det er lykkedes. 
 
For at forklare hvorfor det har været så vigtigt for mig, at få disse forskellige parter i tale, så er jeg nødt 
til at forklare lidt om hvordan jeg har set PISA og PISA’s funktion over tiden. 
 
Jeg har ligesom mange andre med stor forundring været vidne til, at politikerne, Undervisningsministeri-
et og pressen systematisk har forsøgt at nedbryde tilliden til folkeskolen over de sidste 10-12 år og det er 
lykkedes med stort held.  
 
Jeg har også kunnet se, at det er sket med PISA-projektet, som hjælpemotor. Jeg har, fordi jeg kender en 
del til pædagogiske tests, og specielt fordi jeg kender rigtig meget til de statistiske metoder, som PISA 
benytter sig af, også haft en dyb mistro eller skepsis overfor det, som PISA meldte ud. Det har jeg disku-
teret mange gange med PISA-forskere og sidst i 2010, hvor jeg havde en lang diskussion med den per-
son, der var ansvarlig for de resultater, som PISA lægger frem. 
 
På et tidspunkt blev han så træt af den diskussion og min efterspørgsel efter dokumentation for deres 
påstande, at han sagde, at jeg kunne bare gøre det selv og så viste han mig hvor data var og så havde han 
formodentlig forventet, at der ikke skete mere, men den ros skal de have – PISA’s data er fantastisk vel-
organiseret, alle der er interesseret i disse ting, kan nemt få fat i data. De bliver meget godt dokumente-
ret, de er nemme at arbejde med. Det tog mig faktisk ikke mere end en eftermiddag at lave analyserne, og 
få alle mine værste forventninger bekræftet. Det viste sig, at alle de forudsætninger, der skal være til ste-
de, for at PISA’s skalamodel eller deres håndtering af de pædagogiske tests fungerer rigtigt, at alle forud-
sætninger var overtrådt. Det var punkt 1.  
 
Så er det vigtigt at understrege, at jeg har forsøgt at håndtere denne sag på den rigtige måde. Jeg har i 
virkeligheden overhovedet ikke haft interesse i at den kom ud i offentligheden, det ville være meget bed-
re, hvis den var blevet håndteret inden for lukkede døre, men det er nok umuligt med den slags ting. 
 



22 

 

Det første der skete var, at jeg sendte resultaterne til den pågældende person, som jeg har diskuteret med, 
og som er hovedforfatter på deres tekniske rapporter og som er ansvarlig for analyserne – det var tilbage 
i marts 2010. Man får ikke andet svar tilbage end at han synes, at det er forkert og mine opfyldende 
spørgsmål på hvor dokumentationen var, førte ikke til noget som helst. Det er vigtigt at holde fast i, at 
PISA har haft 3½ år til at dokumentere, at det jeg har lavet er forkert og til at dokumentere at det de 
påstår, er korrekt – 3½ år, det er ikke kort tid! 
 
Det næste der skete var, at jeg holdt et foredrag om sagen i Dansk Selskab for Teoretisk Statistik. Før 
dette orienterede jeg Undervisningsministeriet, som jeg har haft en rigtig god kontakt med, og nu vi taler 
om mainstreamholdninger, må jeg selvfølgelig indrømme, at jeg har været indblandet i afprøvning af de 
nationale tests, hvilket hvis ikke er mainstream at give udtryk for i denne forsamling – men det vil jeg 
gerne diskutere på et andet tidspunkt. Jeg havde et godt samarbejde med Undervisningsministeriet og 
havde indtryk af, at man var seriøst interesseret i test-problematikken, og jeg orienterede dem selvfølgelig 
først om, at jeg have fundet resultaterne, derefter om at jeg ville holde foredrag om det. Jeg ved også, at 
både Undervisningsministeriet og PISA blev inviteret til at diskutere mine resultater på denne konferen-
ce.  
Undervisningsministeriet sagde nej tak og det synes jeg også var naturligt at de gjorde. PISA sagde ja tak, 
men meldte fra dagen før, så vi fik heller ikke noget feedback fra PISA på det tidspunkt. Til gengæld bad  
Undervisningsministeriet mig så at komme ind og holde en generalforsamling, før jeg holdt mit foredrag, 
i  
Undervisningsministeriet, så det kunne høre, hvad jeg ville sige og de have en islandsk psykometriker  
med på en telefonlinje, han er involveret i PISA og ved en masse om det, og er en rigtig seriøs person. 
Han hørte også hvad jeg havde i sinde at sige, og på det tidspunkt og heller ikke efterfølgende på konfe-
rencen, var der nogen som helst indvendinger imod mine resultater, så der var ingen grund til at # (pos. 
2:10.57) på det. PISA var ikke interesseret i at tale med mig, jeg ved også, at Undervisningsministeriet 
forsøgte at overtage OECD til at invitere mig ned og holde et foredrag, så de kunne fortælle mig hvad, 
jeg havde gjort forkert, men heller ikke det førte til noget som helst. Det lykkedes dog, umiddelbart før 
min første rapport om de her sager bliv offentliggjort, for ministeriet at få arrangeret et møde derinde, 
hvor PISA-konsortiet i Danmark var til stede for at høre mine resultater og hvor de så kunne have givet 
noget feedback og fortalt hvorfor det var forkert. Det førte selvfølgelig heller ikke til noget nyt, udover 
at jeg kunne fortælle PISA-konsortiet en hel del om hvordan deres testopgaver fungerede, som de ikke 
vidste i forvejen, og de lod som om de var glade for at få det at vide. Så kom diskussionen og PISA’s 
måde at håndtere kritik på er altid at sige, at de mennesker som har arbejdet med PISA er jo nogen fanta-
stisk dygtige forskere, der bliver indsamlet fantastisk store datamængder, så derfor får man altid de rigtige 
resultater, fordi data er så omfangsrigt. De vil også sige, at de mennesker, der kritiserer dem, har ikke 
forstand på Rasch-modellerne, de statistiske modeller, og at de ikke har læst de tekniske rapporter. Den 
kunne de så ikke bruge mod mig, fordi jeg ved faktisk temmelig meget om Rasch-modellerne, og jeg har 
tilbragt meget kedsommelig tid på at læse deres tekniske rapporter, som jeg også forstår. De kan selvføl-
gelig bruge det argument, at det der stod i min tekniske rapport, var selvfølgelig ikke publiceret i et aner-
kendt tidsskrift. Jeg kunne have sagt det samme om deres tekniske rapporter – min tekniske rapport har 
præcis den samme status som deres. Men i stedet valgte jeg at gå den besværlige vej og prøve at få den 
optaget i et tidsskrift, og det er så lykkedes efter temmelig lang tid, bl.a. fordi redaktionen var så bekym-
ret for om jeg have gjort mit yderste for at kommunikere med PISA, så de har fået hele historien om 
snakken frem og tilbage – men det er lykkedes nu og så har ”melodien” selvfølgelig ændret sig. Nu hed-
der det stadig, at det jeg laver er forkert, de kan ikke dokumentere på nogen måde, at det er forkert og 
hvordan det er forkert og hvad værre er, de kan ikke dokumentere at deres påstande er korrekte. Nu 
kommer der nogle nye synspunkter, som jeg gerne vil dele med jer. Jeg har to slides, som jeg håber jeg 
kan få op på skærmen. Det første er nogle citater fra deres tekniske rapporter. Jeg skal lige sige, det som 
er det store problem, der er mange problemer, men det største problem som PISA-testen har, det er, at 
de forskellige opgaver naturligvis fungerer forskelligt i forskellige lande. Kan man forestille sig, at man 
kan lave en læseopgave, som fungerer fuldstændig på samme måde   
i Danmark som i Kina, det har jeg svært ved at forestille mig, og alle dem jeg taler med, har svært ved at 
forestille sig det. Trods dette, er det det PISA siger, at det er fantastisk vigtigt, det er det første citat: ”at 
opgaverne fungerer på samme måde i alle lande og de skriver også, at de har gjort særligt meget ud af, at 
undersøge om det ret faktisk holder”. De citater som vi kan se heroppe på skærmen, kan man finde i 
samtlige tekniske rapporter fra år 2000 og frem til 2012. Eftersom det dukker op, de klipper og klistre 
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selvfølgelig bare, når de laver deres tekniske rapporter, så må men gå ud fra, at det mener de virkelig 
alvorligt. 
 
Nu har vi så fået en diskussion igen, efter at min lille artikel er blevet optaget og jeg kan oplyse, at der har 
været en lang diskussion henover sommeren i England, og i den forbindelse har Andreas Schleicher fra 
OECD kommet med en udtalelse, som jeg også synes vi skal se, for den er virkelig forbløffende. Han 
forsøger at tilbagevise vores kritik og argumentet er, at vi, Kreiner & Kristensen, Kristensen er en af 
mine kolleger, foreslår at der ikke må være nogen variation i den måde de forskellige opgaver fungerer 
på. Han siger at det er nonsens, men lad os lige holde fast på hvad der stod på den forrige slide, det er 
ikke mig der siger, at det skal være sådan, det er PISA selv, som har sagt det fra dag 1. Det er i øvrigt et 
krav, hvis vi skal tale fagligt, et overordnet krav til validiteten af pædagogiske tests. Hvis man har en pæ-
dagogisk test, så skal opgaverne fungere på samme måde for piger og drenge, i Jylland og København 
osv., osv. I USA skal de fungere på samme måde for hvide og sorte. Det er et vigtigt krav og det er noget 
man altid går efter at kontrollere, at det rent faktisk holder. Det han nu siger det er, at det er nonsens at 
antage at det holder. Dermed siger han jo, at det er nonsens hvad der står i de tekniske rapporter og han 
siger, at de statistiske metoder er nonsensmetode, fordi de bygger på nonsensforudsætninger. Jeg er sik-
ker på, at han ikke forstår hvad han taler om. Det er der ikke noget galt i, for han er den øverste chef, og 
det er ikke hans opgave at forstå alle de her nørdting, men jeg er også sikker på, at han ikke ved, hvad der 
står i de tekniske rapporter, fordi det næste han siger – og I kan selv søge efter det på # (pos. 2:17:34) 
supplement – det er, at de jo har jo undersøgt, at det ikke betyder noget, at opgaverne fungerer forskel-
ligt. I og med at de aldrig før har indrømmet, det er første gang de på tryk indrømmer, at der er noget 
galt. I og med de aldrig har indrømmet at noget er galt, hvorfor skulle de så have undersøgt om det be-
tød noget, at der var noget galt. Det siger sig selv, at det ikke holder og de få af os, som rent faktisk har 
læst deres lange, tekniske rapporter, kan bekræfte, at der står intet i dem om disse ting. Der er beskrevet 
side op og side ned hvordan de undersøger tingene, f.eks. hvordan opgaverne fungerer ens fra land til 
land, men der er ikke skyggen af dokumentation for, hvad der kom ud af deres undersøgelser. Grunden 
til at de ikke afviser mine analyser, det er selvfølgelig, at jeg analyserer deres egne data og jeg analyserer 
dem på præcis den måde, som de beskriver dem i de tekniske rapporter. Det gør det selvfølgelig lidt 
ubekvemt for dem, kan man sige. Det er der, hvor historien står nu. Så er spørgsmålet, hvordan kommer 
vi nu videre? Mit største ønske er, at få genoptaget den gode dialog, som jeg havde med Undervisnings-
ministeriet for et par år siden. Jeg har ikke hørt fra dem, siden min artikel er udkommet, men jeg håber 
da, at jeg hører fra dem igen. Det er klart at jeg, som i øvrigt den engelske lærerforening, som I sikkert 
også ved, vil foreslå, at man dropper de nationale rangordninger. Det er så en ting, det vil nogen måske 
synes er ærgerligt, men på den anden side har man brugt rigtig mange penge – på verdensplan må det 
dreje sig om flere milliarder, men det kan nogen andre bekræfte – på at indsamle enorme mængder af 
data, de data kan selvfølgelig bruges til noget fornuftigt og mit ønske er, at Undervisningsministeren 
inviterer nogle mennesker, det behøver ikke at være mig, til at diskutere hvordan vi kan få noget ud af 
disse store mængder af data til gavn for den danske folkeskole og måske andre folkeskoler andre steder i 
verden. Hvis jeg får invitationen dukker jeg selvfølgelig op, men nu er jeg pensioneret, så det kan være 
jeg befinder mig et andet sted, når invitationen kommer. 
 
På dette tidspunkt vil jeg blot sige en tak for prisen og tak for jeres opmærksomhed  
 
Jeg vil gerne komme med et lille efterskrift, som jeg tænkte på, da jeg hørte Anders tale.  
 
Det handler om livskvaliteten i folkeskolen. I ved alle sammen, er jeg sikker på, at danskerne er verdens 
lykkeligste folkefærd, den slags data har jeg også analyseret også fra store, internationale undersøgelser. 
Det er i øvrigt et resultat man får hver eneste gang, lige meget hvordan man indsamler de data, så ligger 
Danmark oppe i toppen. Vi kan også se, at det har intet at gøre med alderen, man bliver ikke lykkeligere 
eller ulykkeligere med alderen, eller mere eller mindre ulykkelig, det er altså en relativ konstant ting.  
 
Jeg har også set på data fra store, internationale undersøgelser af sundhedsforhold blandt skolebørn, og 
fordi jeg nu interesserer mig for lykke, da vi havde nogle artikler om det, så tænkte jeg, at jeg også lige 
skulle checke tabellerne og se, hvordan de danske elever ligger med hensyn til lykke og tilfredshed i for-
hold til elever fra andre lande. Der kunne jeg se, at der lå de danske elever også i toppen og i øvrigt ligger 
finnerne i bunden, det er måske interessant for jer at vide. Det kunne måske skyldes, at det er disse ude-
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mærkede forældre de har, de har forældre som er lykkelige og så bliver børnene også glade og lykkelige, 
men det kunne jo, det er en tanke man kunne få, også have noget at gøre med den danske folkeskole. 
 
Det synes jeg er værd at undersøge nærmere og der findes gode data, som man kan bruge til det. Det er 
bare et spørgsmål om at bede folk om at undersøge det nærmere.  
 
Ja, tak for jeres opmærksomhed! 
 
 
Kl. 12:36/pos. 2:22:58 

Dirigent John Vagn Nielsen: 

Now I want to introduce the last guest speaker, it is Fred Van Leuven. As we have heard, Fred is Gen-

eral Secretary in Education International, so Freed, the floor is yours. 

 

Kl. 12:37/pos. 2:23:28  

Fred Van Leuven: 

Goddag kolleger! Jeg fortsætter på engelsk. 

It is a real pleasure for me to convey to all of you the fraternal greetings of Education International and 

I’m happy to have the opportunity to thank all of you – to thank DLF for your solidarity, for the im-

portant work you have done, throughout the years, helping our colleagues around the world, build and 

strengthen independent education unions.  

Colleagues! Education International is your voice in the international community. Today we bring to-

gether 410 national education unions in more than 180 countries. Together we are representing some 13 

million educators. 

 

I do not need to explain to you, that many of the major problems our sector is facing today are interna-

tional in character and demand international solutions. You also know very well that the political mar-

gins, within which our national governments operate, have become very narrow and I don’t have to tell 

you, either, that even within those very narrow margins, to succeed to make very big mistakes. 

You have experienced this yourselves earlier this year, when your government passed a law, enabling the 

employers to pursue reform plans unilaterally and by invalidating existing agreements including a budg-

etary commitment of, I understand, 300 mio. Dkk. If you ask me that’s robbery in broad daylight. 

I’m #pos. 2:26:37 of the Danish government and not at all in accordance with international labour 

standards. What’s worse confidence in the social dialogue, which, let’s not forget that, is the most pre-

cious tool we have, to settle our labour disputes, to settle our professional issues. That confidence was 

seriously undermined, and I think the letter from which you quoted this morning in your report, Anders, 

was very telling of that teacher, who said that he had lost faith in democracy. This should be a very im-

portant message for the Danish government. In Education International, we have obviously closely fol-

lowed your springtime negotiations with KL. Our member unions from around the world, which I rep-

resent here today, have expressed their solidarity with you and have sent letters of protest to your em-

ployers in governments. However, I regret to say that what is happening in Denmark is not unique. In 

the United States and in several European countries budgetary constraints have become a pretext for 

restricting the rights of our education unions. In other countries, Turkey for example, different explana-

tions are given for not abiding by international standards. But the underlying factor, colleagues, I afraid, 

is contents for democratic standards. Perhaps it is time to recall that a free Trade Union movement is a 

cornerstone of any democratic system. In the last six decades our member organizations have greatly 

contributed to the democratic, social and economic development of their nations, but it seems that with 

the economic crisis the hunting season has been opened. Attacking unions or at least reducing or even 

revoking their bargaining rights has become all to popular among certain employers and politicians even 

in countries such as your own, which for decades have set great international examples for good labour 

practice.  
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Colleagues, what we are up against today as a teaching profession is, I think, very accurately documented 

in the OECD Education at a glance Report 2013 that was released last July. This report shows that in 

2009 and 2010 one third of the industrial economy has reduced public spending on education and it also 

shows that for the first time since the year 2000 teachers’ salaries in the OECD countries have decreased 

2 per cent on average across those countries. There is a common response of our countries to the cur-

rent economic crisis, whether governed by the left, the center or the right and that response is austerity. 

Cutting back public expenditures including our education budgets, we believe that this is the wrong re-

sponse. Austerity policies are slowing down recovery, are reducing the opportunities of millions of 

young people and yes, even undermine democratic development. In Southern and Eastern Europe for 

example we risk irreparable damage being done to our school systems and in some cases total break-

down of public schooling. In Greece many school are closed, while some 10.000 teachers are expected to 

be laid off before the end of this year. As for many developing countries the millennium development 

goals including education for all children will not be meet as a result of development funds drying up. 

Now, our resistance should not be misunderstood. We are fighting to protect our capacity as profession-

als to deliver what we believe our students are entitled to, which is quality public education. Our message 

is clear, investment in education, investment in people is the key to recovery and we know that the re-

sources are there. In 2011 Education International undertook a study showing that global corporations 

avoid paying corporate tax to an amount between 10 and 15 trillion USD a year by manipulating their 

prices and balance sheets along their global supply lines. How is it possible, I’m asking you that we allow 

one of the largest Portuguese enterprises to pay their corporate tax in the Netherlands, where tax rates 

are much lower, rather than in their home country, where many children today start their school day on 

an empty stomach? And how is it possible that the very rich can continue hiding their money in bank 

accounts in Switzerland and evade taxes while in their home country, Greece for example, schools are 

being closed, and teachers salaries are plummeting. Today, more than ever colleagues, fiscal justice 

should be at the heart of our international struggle for social justice. Our political leaders should focus 

on where to collect funds, rather than where to slash crucial budgets. The resources are there, but it will 

take political will and of course political courage. A couple of words, I you will allow me, on education 

reform. We think that education reforming many countries is driven by the wish to enhance the ability of 

our nations to successfully compete in the global market. Today our public authorities look at education, 

first of all, as a means to boost our economies and to satisfy markets, whereby it is true they follow PISA 

as their guiding light. Education is a public good, education is not a commodity. It is not an irony, col-

leagues, that in the past 2 decades, the global education agenda has not been established by the organiza-

tion that was created for that very purpose, UNESCO, but by the World Bank and by the OECD. Yes, 

today the education debate is led by bankers, mergents and technocrats. 

One of the most worrisome international trends concern, in my opinion, our own profession and our 

capacity to ensure high quality teaching. We call this trend deprofessionalization, and there are 7 signs of  

deprofessionalization, some of which may already have reached the Danish shores. I will mention the 7 

very briefly, and I’m sure that you will recognize some of them, all weakening our profession. 

One, the influx of unqualified teachers. Two, the casualization of teaching, teaching is much more a part-

time work, temporary job than it is seen as a career, as a fulltime occupation. Three, the growing gap 

between teachers’ pay and remuneration in other sectors. Fourth sign, the restriction of teachers’ auton-

omy, the professional space of teachers is shrinking instead of expanding. Five, the rapid spread of 

standardized testing. Six, high stake teachers’ evaluation on the basis of students’ achievement. Seven, 

the last one, private sector, managements, practices sneaking into our educational institutions. 

These ideas, colleagues, and deprofessionalization in general seem, once again, first and foremost driven 

by economic, financial and political concerns and not by any understanding of what teaching and educa-

tion is all about. Worldwide, dear friends, there are still 61 million children, mostly girls, shut of primary 

school. There are another 16 million children with disabilities, mostly blind children, not in school, and 

on top of that, there are 34 million adolescents girls denied education and there are less than one thou-

sand days to go, before the clock strikes, 1 January 2016, the day by which we must have achieved educa-
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tion for all children on this planet. That was the promise made in 1995 by the international community 

to the children of the world. There are no cheap solutions and shortcuts. This year Education Interna-

tional celebrated it’s 20th anniversary. Has the world become a better educated place – I think it might 

have. 20 years for Education International, it would not have happened without you, without DLF. 

Looking back, I believe that you can be reasonably satisfied, we are strongly united, we have sound and 

solid policies and today, in contrast to 20 years ago, many share our view, that we must strengthen the 

teaching profession, that quality teaching and learning suffer, where teachers are not qualified, where 

they have limited democratic rights and professional freedom or where they live in poverty. Yet, to bring 

quality education to the top of every national agenda, more is needed. Colleagues, this is the time for us 

to work together and go on the offensive. 

 

Education International combines close to 90 % of the organized teaching profession on the planet and 

if we want we can move mountains. I invite you to join us in a global action year that we will launch on 4 

of October in Paris and New York with the purpose of bringing quality education to the top of every 

national agenda. Throughout the year teacher unions in all regions will organize a #pos. 2:42:46 and 

events, mobilizing teachers, parents and students and the global action year will #pos.2:42:58 in a world 

day of action on the 4 of October 2015, please write it down in your calendars. On which date teachers’ 

organizations in 180 countries, including Denmark, will organize simultaneously public #pos.2:43:23 and 

other events, maximizing the pressure on our political leaders. Our key message is this; we are not, we 

must not be mere bystanders, watching to see our public education systems and our own profession 

wear away as a result of bad choices made by our political leaders. Together, through our education un-

ions, and in solidarity with others, we can muster the strength to have our elected leaders make the right 

choices.  

Colleagues, Education International counts on all of you, as you can continue counting on your interna-

tional organization. Have a successful congress.  

 

Kl. 12:47/pos. 2:44:48 

Formand Anders Bondo Christensen: 

Thank you, Fred, for your interesting and very important speech to us. It proves that we are not alone in 

our struggle for teachers and public education. We are all in the same boat, so to say! And as a part of 

the international teachers’ community, I promise we will struggle for the school, not only the Danish 

school, but for quality education worldwide. 

We are very grateful that you have found the time to join us at this crucial time for the Danish teachers, 

it is very important for us – thank you very much! 

 

Kl. 12:50/pos. 2:45:39 

Dirigent John Vagn Nielsen: 

Ja, så er vi igennem formiddagens program og er klar til frokost om ganske få øjeblikke. Til de delegere-

de vil jeg sige, at når vi kommer tilbage hertil, så vil vi gå i gang med formalia, som jeg sagde indled-

ningsvis, og derefter skal vi behandle punkt 5 på dagsordenen, der er ændring af DLF’s vedtægter, og vi 

vil også behandle punkterne 6 og 7, som er hhv. valg af revisor og revisor suppleanter og årsrapporterne 

for 2011 og 2012.  

Så må I vurdere tiden og se hvad der eventuelt er tilbage, og hvis der er tid, vil vi kunne gå i gang med 

beretningen og den del vi vil tage i beretningen er det første delafsnit, som hedder velfærdssamfundet og 

den offentlige sektor, og så tager vi under alle omstændigheder ikke mere i dagens program, men fortsæt-

ter med beretningen i morgen. I forhold til den beretning, der blev aflagt, så sagde jeg, at I vil kunne få 

den udleveret ved udgangen, og den vil også ligge der, når I kommer tilbage, så I kan tage den på davæ-

rende tidspunkt. Vi vil også have en disposition klar til jer for behandling af beretningen.  
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Det sidste jeg lige skal sige, er en enkelt personlig besked til Jens Erik Petersen, du har bl.a. mistet din 

mobil tlf. og et par andre ting, og dem har vi styr på, så du kan henvende dig til en fra sekretariatet, nede 

ved indgangen, så får vi klaret det. 

Hermed er programmet slut, der er frokost og jeg vil sige velbekomme og vi starter igen kl. 15:00, når vi 

åbner dørene et kvarter før. 

 

FROKOST 

 

Kl. 15:00/pos. 3:47:56  

Dirigent Helle Hjorth Bentz: 

Ja, så er vi så småt ved at være klar til at gå i gang med at genoptage kongressen, mens de sidste finder 

deres pladser og alle har forhåbentligt taget sig et eksemplar af den mundtlige beretning, som lå ved dø-

rene, hvis man ikke gjorde det på vejen ud, så lå der i hvert fald nogen, der kunne tages på vejen ind.  

Inden vi fortsætter med at gøre formalia færdig, som John var inde på før frokost, så skal jeg starte med 

at beklage, at internettet er meget ustabilt og det ved vi, for dels har vi erfaret det, også i sekretariatet og i 

hovedstyrelsen naturligvis, men I har selvfølgelig også og har gjort opmærksom på det. Jeg forstår, at der 

har været en strømafbrydelse her på hotellet tidligere i dag og det har gjort det vanskeligt at etablere in-

ternettet og sikre at det kører kontinuerligt og uden afbrydelser, det beklager vi, det er enormt uhen-

sigtsmæssigt for os alle, men jeg kan berolige jer med, at der bliver arbejdet ihærdigt på det, så det må vi 

håbe lykkes ret hurtigt! 

Omkring mødeplanen, den vil jeg lige gennemgå, det nåede vi ikke før frokost og det er den mødeplan, 

sådan som den ser ud, de blev sendt ud den 6. juni 2013 og vi har allerede haft den første ændring i mø-

deplanen i dag, således at frokosten blev rykket til kl. 13, nu til kl. 15:00. Ifølge planen fortsætter vi kon-

gressen frem til kl. 18:00 og så fremgår det af planen, at der er reserveret tid til et evt. aftenmøde fra kl. 

19:30 og frem og vi skal nok give besked i god tid, hvis det måtte blive aktuelt og kommer på tale.  

Det er praktisk med hensyn til i morgen, 2.dagen, lige at gøre opmærksom på, at der er sket en ændring, 

som fremgår af udsendelsen den 4. september at kongressen slutter kl. 17:00 i stedet for kl. 18:00 – det 

bedes I venligst notere i mødeplanen og det skyldes, at salen skal ryddes og gøres klar til det sociale ar-

rangement om aftenen. 

Så har jeg ikke mere til mødeplanen og vil til sidst sige omkring de sidste formalia inden vi går over til 

forretningsordenen, at John og jeg er naturligvis opmærksomme på pauser, vi skal nok huske at sikre, at 

der bliver lagt pauser ind, både resten af eftermiddagen, afhængig af hvor langt vi når og også de næste 

par dage. De fremgår jo ikke af mødeplanen. 

 

 

2.  Forretningsorden 
 

Næste punkt på dagsordenen er punkt 2 og det er forretningsordenen og godkendelse af denne og det 

fremsendte forslag dateret 6. juni ligner fuldstændig forslaget fra de øvrige år. John og jeg har gennemgå-

et dette udsendte forslag, så med mindre der er bemærkninger til forslaget fra salen, så vil jeg betragte det 

som godkendt. 

Jeg vil kort gennemgå den udsendte dagsorden, og det er den der ligger i endelig form fra 16. august, vi 

er nu i gang med punkt 2, og som John gjorde opmærksom på før frokost, så fortsætter vi efterfølgende 

med dagsordenens punkt 5, som vedrører ændringer af dele af DLF’s vedtægter. Vi vil også i dag gen-

nemgå punkt 6, valg af revisor og revisor suppleanter og punkt 7, godkendelse af årsrapporter for 2011 

og 2012 og hvis tiden er til det, som John sagde, så ser vi på om vi kan begynde på dagsordenens punkt 

3, beretningen, det bliver i så fald 1. punkt, første afsnit om velfærdssamfundet. Det ser vi på hvis vi når 

så vidt. 
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Så skal jeg høre, om der er bemærkninger til dagsordene? Hvis det ikke er tilfældet, så vil jeg betragte den 

som godkendt. 

Så har I fået omdelt en disposition til en opdeling af debatten om formandens beretning, den skulle ger-

ne ligge på bordet foran jer. Den ser ud som den plejer, den er inddelt i de afsnit som følger af den 

skriftlige udsendte beretning. Vi har ikke tradition her i foreningen for en afstemning om et forslag til 

opdeling af debatten, men jeg vil selvfølgelig gerne høre, for en god ordens skyld, om den måtte give 

anledning til bemærkninger? Hvis det ikke er tilfældet, så vil jeg betragte dette forslag til opdeling af de-

batten om beretningen som godkendt. 

I relation til dette forslag, til opdeling af debatten om formandens beretning, men også i øvrigt, skal vi 

minde om, at når I udfylder talersedler til de forskellige dagsordenpunkter, både i dag og de næste par 

dage, så skal I venligst huske at skrive fraktion, kreds nr. og jeres delegeret nr., og så bedes I venligst 

angive det emne eller det forslag, som I gerne vil herop på talerstolen og debattere eller fremsætte. Ikke 

mindst når vi går i gang med lige præcis debatten om beretningen senere hen. Denne oversigtsform letter 

naturligvis planlægningen rigtig meget, så hvis I vil skrive, som I plejer at gøre på jeres talerseddel, hvilket 

afsnit jeres kommentarer og bemærkninger knytter sig til, så vil det være en meget stor hjælp.  

Så skal jeg sige til jer, at det er sådan, i lighed med de øvrige kongresser og i overensstemmelse med for-

retningsordenens punkt 7, at I delegerede kan fremsende forslag til kongresvedtagelser og resolutioner i 

forbindelse med formandens beretning og også forslag som vedrører andre dagordenspunkter. Det kan I 

gøre fra kl. 14:00 i dag og frem til kl. 23:00 i aften, det er kun på den første dag, på den første kongres. I 

har fået, ved jeg, omdelt en vejledning, der ligger på bordet foran jer, som i detaljer beskriver hvordan 

den procedure skal foregå. I sender en mail og i emnefeltet i mailen skal I venligst skrive jeres delegerede 

nr. og så titlen på jeres forslag. Det har I indtil kl. 23:00 i aften at gøre og så vil jeres forslag blive skrevet 

og trykt og omdelt, at således når vi møder her kl. 9:00 i morgen, der ligger jeres forslag på bordene. I 

den forbindelse er det vigtigt at understrege, at jo dermed ikke er fremsat. Den omstændighed at I har 

indsendt forskellige forslag, er ikke ensbetydende med, at de er fremsat, og derfor skal I stadig udfylde en 

talerseddel, og bede om at komme op og få ordet på et tidspunkt under det respektive punkt og fremsæt-

te jeres forslag. 

Jeg vil afslutningsvis sige omkring dette punkt, at husk at komme og spørg, hvis der er noget I er i tvivl 

om eller har bemærkninger eller kommentarer til - så kom enten op til John og jeg eller til en kollega fra 

sekretariatet, så hjælper vi videre. 

 

 

5.  Ændring af dele af DLF’s vedtægter 
 

Så går vi videre til det næste punkt på dagsordenen, som vi skal behandle nu, og det er dagsordenens 

punkt 5. Det er ændringer af dele af DLF’s vedtægter og der er fremsendt bilag E1, vedtægtsændring 

vedr. skolelederforeningen og selve vedtægtsændringsforslagene vedr. § 10B og § 9 i E1.1 og jeg vil gerne 

starte med at give ordet til formanden.  

 

Kl. 15:07/pos. 3:56:20 

Formand Anders Bondo Christensen: 

Tak for det! Uden at have spurgt dirigenterne om tilladelse til det, så får vi jo heller ikke et nej! 

Så vil jeg lige sige tak for en god formiddag, det var faktisk rigtig vigtigt, at vi fik den afviklet så godt. Jeg 

synes, at vi fik et billede af, at man går ikke upåvirket fra et møde med DLF’s kongres. Jeg er helt sikker 

på, at den måde I tog både imod min beretning og de indlæg der var, det er et rigtig godt afsæt til når jeg 

skal over for at møde med Erik Nielsen, i nærmeste fremtid – så tak for det! 

Nu drejer det sig om vedtægtsændringsforslag. Det er noget vi tit plejer at lægge første dag efter middag, 

for at få det overstået, fordi der tit er noget formalia i det. Men denne gang er der i virkeligheden også 

noget vigtig indhold i det. 
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Vi kommer med en lederpakke og det vi stemmer om i dag, det er så vedtægtsændringsdelen. Derudover 

ligger der også, det var vi enige om på kongressen sidste år, et forslag til en ny kontingentstruktur, men 

det er først senere, når vi vedtager kontingentet. Jeg vil bare sige, at hovedstyrelsen betragter stadigvæk 

dette her, som en samlet pakke, og det er også sådan vi gerne vil have, at I prøver at tænke på det. 

Vi synes, at det der ligger nu her, det er et godt og det bedste afsæt for det videre arbejde. Som sagt var 

det sidste år, at vi besluttede, at vi skulle fremsætte denne lederpakke. Vi havde jo vedtægtsændringsfor-

slaget parat sidste år, men da det netop skulle ses i sammenhæng med kontingentstrukturen, så trak vi 

vores forslag tilbage og valgte og gjorde også kongressen opmærksom på, at vi udskød det til 2013. Så 

ændringsforslaget er fuldstændig identisk med det I så i 2012. Nu er der sket mangt og meget siden vi 

mødtes i 2012 og derfor har vi valgt at supplere denne pakke med et forslag til kongresvedtagelse, som 

Per vil fremlægge konkret senere. 

Vi har set, igennem det der skete i foråret og efterfølgende, at det kan være nødvendigt at få analyseret, 

om der er nogle uhensigtsmæssige strukturer i det samarbejde vi har, både lokalt og centralt, i forhold til 

ledere og kredse og hovedforening. Dette vil vi sætte i værk, og som sagt vil Per fremlægge det konkrete 

forslag. 

Jeg vil gerne sige, at jeg står fuld og helt bag den pakke, som vi fremlægger, inkl. vedtægtsændringsforsla-

get. Det var noget vi fik inspiration til under det vi kalder de kongresforberedende møder, fordi der var 

flere, der gjorde opmærksom på, at der var behov for at få lavet en sådan analyse. 

Udover vedtægtsændringsforslaget, så vil jeg også gerne sige lidt om kontingentforslaget, fordi vi netop 

ser det som en pakke. Det der er udgangspunktet, det var jo, som vi også gjorde opmærksom på, på 

kongressen sidste år, at lederne selv har overtaget forhandlingsretten og i den forbindelse har vi arbejdet 

med en reduktion af lederkontingentet svarende til 10 %. Det vil betyde, at hovedkassen vil få knap 1 

mio. kr. mindre i kassen fra lederforeningens medlemmer. De øvrige elementer i den kontingentmodel vi 

kommer med, det handler om at vi flytter nogle udgifter fra lærerforeningen til lederforeningen og vi 

flytter nogle indtægter fra lederforeningen til lærerforeningen og så ændrer vi i virkeligheden kontingen-

tet i forhold til de bevægelser, men de er samlet set udgiftsneutrale. Det der kommer til at påvirket DLF’s 

økonomi, det er de 10 % nedsættelse af kontingentet. Eksempelvis, så vil der ligge i det forslag vi kom-

mer med, at lederforeningen overtager fuldt og helt omkostningerne ved lederforeningens formands 

organisatoriske arbejde, altså, hvor vi tidligere har frikøbt som hovedstyrelsesmedlem, så overtager leder-

foreningen hele frikøbet. En anden del, det er, at man laver en anden fordeling af akutmidlerne, så nogle 

af de akutmidler, som skolelederforeningen i dag modtager, de kommer til DLF, men som sagt det er 

omkostningsneutralt i forhold til hovedkassens økonomi. Derfor vil vi fremlægge et kontingentforslag, 

hvor ledernes kontingent bliver på kr. 157,00. Jeg prøvede på i min beretning, at gøre opmærksom på, at 

ledelse og samarbejde med ledelsen faktisk er et rigtigt vigtigt udgangspunkt, for at vi kan løse de udfor-

dringer, vi står overfor. 

Jeg synes, at vi har oplevet nogen direkte tænke i en splittelse mellem lærere og ledere. Vi ved, at der er 

kræfter i KL, der rigtig gerne ser den splittelse, vi ved, at det ligger i Moderniseringsstyrelsens masterplan 

og derfor synes vi, at det er vigtigt, at vi finder en struktur og en model, så vi stadigvæk kan have et sam-

arbejde om de fælles udfordringer, som vi har. Jeg tror i virkeligheden, at, med de udfordringer vi har 

fået efter forårets begivenheder, vil der være endnu mere brug for at ledere og lærere finder sammen i et 

samarbejde. Det glæder mig faktisk, at Erik Nielsen sender nogen af de samme signaler, for jeg synes, at 

KL har sendt nogle helt andre signaler i nogle af de skrivelser, som de har sendt ud, hvor man jo nær-

mest prøver at sætte en kile ned mellem tillidsrepræsentanter og ledere, ligeså vel som de har forsøgt at 

sætte kile ned mellem lærere og DLF.  

Vi skal prøve at påvirke udviklingen. Som jeg sagde, er det fristende, at vi bare læner os tilbage og siger, 

at nu kan de få det, som de selv har bedt om. Det er der ingen af os, der i det lange løb kan leve med. Vi 

har brug for, at få skabt nogle rammer, for at den professionelle lærer kan udfolde sig. Det er vi for læ-

rens skyld, men det er vi først og fremmest for skolens skyld, for elevernes skyld, fordi vi ved, at det er 

det, der giver den allerbedste undervisning. Derfor er det vigtigt, at vi prøver at finde nogle samarbejds-

relationer, og her tænker jeg bestemt, både på lokalt og centralt, så vi kan bruge den professionelle viden, 
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som vi har som fælles udgangspunkt, i forhold til de udfordringer. Jeg har bestemt ikke lyst til, at vi får 

en udvikling, i den danske folkeskole, så de der leder vores skoler, fremover ikke er læreruddannede. Jeg 

tror, at det vil være et kæmpestort tab for skolen, et kæmpestort tab for lærernes daglige arbejde. Nu var 

jeg i min beretning en del ude efter disse teknokrater, der har et meget verdensfjernt forhold til det der 

foregår ude i skolerne. Det er en udvikling, som vi skal passe rigtig meget på med, at vi ikke er med til at 

forstærke. Tværtimod, skulle vi meget gerne vende det om, så man både i forvaltninger og ministerier 

begynder at få nogen, der har forstand på skoler og undervisning, tilbage, og det skal vi i hvert fald have 

på vores skoler. Vi ved godt, at vi ikke bare lægger lå på det der skete i foråret, og lader det være glemt. 

Det synes jeg også vi gav tydelig udtryk for i min beretning. Det er alligevel vigtigt, at vi formår på denne 

kongres at kikke fremad, og tage et ansvar for, at de medlemmer, som vi repræsenterer, får de bedst mu-

lige vilkår i en ny virkelighed. Det kan blive et langt sejt træk nogle steder, det er jeg overhovedet ikke i 

tvivl om. Det vender vi tilbage til, når vi taler om strategipunktet. Jeg tror, at det er helt afgørende, at 

lærere og ledere er i så tæt et samarbejde som overhovedet muligt for at prøve at drøfte løsningerne på 

det. Det er det, som vi gerne vil signalere ved at lægge denne pakke frem. Den har selvfølgelig været 

drøftet med skolelederforeningen og vi er enige om at bakke omkring denne her pakke, som vores fælles 

forslag.  

Det er en enig hovedstyrelse, der står bag forslaget. Der er kommet nogle konkrete spørgsmål, jeg tror 

også, at Per kommer lidt ind på det i sin fremlægning. Det er bl.a. et spørgsmål om, hvad sker der med 

udlagte midler fra særlig fond. Det følger fuldstændig det regelsæt, der har været om udlægning af midler 

til kredsene i øvrigt. Det vil sige, at man følger den standard vedtægt, som er gældende og det betyder 

også, at hvis en kreds bliver nedlagt, så bliver midlerne kanaliseret tilbage til DLF. Det betyder også, at 

en kreds nedlægges, hvis hovedstyrelsen godkender deres videre, det vil sige, at der ikke er nogen risiko 

for, at vi sender penge ud i det blå. De penge vi, med vedtægtsændringsforslaget, udlodder til skoleleder-

ne, det vil være DLF’s penge, uanset hvordan og hvorledes vi drejer det. 

Jeg håber rigtig meget, at vi kan samles omkring denne pakke og bruge fremtiden på at drøfte hvordan vi 

får skabt nogle samarbejdsrelationer, samarbejdsflader, der gør, at vi kan bruge den fælles viden, fælles 

interesse vi har, i at lave den allerbedste skole. Det er os, der står med ansvaret for at det lykkes, jeg tror 

stadigvæk på, at det hverken er politikerne eller teknokraterne, der gør det. 

Med denne opfordring, endnu engang, tag og saml jer omkring denne her pakke – tak skal I have! 

 

Kl. 15:17/pos. 4:07:07 

Ja tak, så er det Per Sand Pedersen, værsgo’. 

Per Sand Pedersen, Hovedstyrelsen: 

Indimellem, så begår man nogle fejl! Jeg viste mit tal til Anders for lidt siden, det skulle jeg ikke have 

gjort. 

Det bliver en kortere fremlæggelse. Det gør ikke noget, det viser bare, at vi stort set er enige om det vi 

går efter i denne her sammenhæng. Som det har været pointeret et par gange, så var det her jo en proces, 

der måske er ældre end sidste års kongres, men det var på kongressen i 2012, at vi bestemte at trække 

vedtægtsændringsforslaget af dagsordenen, fordi vi gerne ville have det som en samlet pakke. Som An-

ders var inde på, og som jeg selv vender tilbage til om lidt, så har det, der er sket i løbet dette år, ført til, 

at pakken er blevet en anelse udvidet, fordi der er blevet hæftet denne kongresvedtagelse på, som I vil 

komme til at se om et øjeblik. Alt det omkring økonomien vil jeg sådan set ikke sige så meget om. Der 

har verseret nogle forskellige tal omkring hvad det er der er blevet udlagt og vi har jo været igennem 

denne proces med at udlægge særlig fond, tidligere har vi gjort det i relation til KLF, så hvis der er no-

gen, der er interesseret i, at vide de konkrete tal, så ligger de i størrelsesorden 24. mio. kr. Det er det, der 

bliver udlagt af særlige fonde, det er den procentsats, som der er aftalt i forbindelse med det, så det er der 

ikke noget mystik omkring. 

På det udsendte I har fået E 1.1., der fremgår det, hvad det er det drejer sig om, og som jeg har sagt en 

gang, Anders har sagt det flere gange også, så er det en udlægning på fuldstændig samme vilkår, som der 

er udlagt midler til foreningens andre kredse. Der er også en anden del af vedtægtsændringerne, som ikke 
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omhandler udlægningen af særlig fond, det er ændringerne i § 10, stk. B, og det er sådan set for at imø-

dekomme skoleledernes ønske om, at forenkle det, der er nedfældet i vedtægterne. Der er en rimelig 

udførlig beskrivelse af hvornår man skulle vælge hvem, og hvem der skulle vælges, osv., osv. Det har vi 

vist også i de fleste af vores kredse tradition for at have stående i vores egen vedtægt. Det står der ikke 

noget om i foreningens centrale vedtægter, så det er i og for sig kun en form for en normalisering, som vi 

går ind og laver på dette område. 

Vi er ikke hverken blinde eller døve, så vi har i foråret observeret, at der har været en række oplevelser, 

en række interessekonflikter, som har spillet en rolle, og vi ved også godt, at der er nogle kredse, som 

havde lyst til at fremsætte nogle meget markante forslag til vedtagelser her på kongressen. Dem har vi 

været lidt i dialog med for at se om vi ikke kunne mødes et eller andet sted og vi har tilsyneladende på 

forhånd kunnet mødes med nogen af dem, men om der kommer nogle andre nu, det må vi prøve at 

kikke på. Det er vores opfattelse, at når jeg om lidt fremsætter dette her vedtægtsændringsforslag, ja det 

har jeg sådan set gjort, men selve vedtagelsen, så er pakken komplet, sådan forstået, at så har vi, under 

forudsætning af, at vi får det stemt hjem, vedtægterne på plads, vi har selve udlægningen på plads. Vi får 

forhåbentlig kontingentstrukturen på plads, senere i forhold til det Anders sagde, og så har vi denne her 

kongresvedtagelse, som skal bruges til at kikke lidt fremad, for at se hvordan og hvorledes vi kommer 

videre. Den kongresvedtagelse vil jeg lige læse op for jer, og så kommer den formentlig ud, så I kan kikke 

på den. 

Den hedder: Til fremlæggelse på den ordinære kongres i 2014 analyserer hovedstyrelsen i samarbejde 

med skolelederforeningen om den nuværende struktur medfører konflikter og uhensigtsmæssigheder i 

forhold til dobbeltroller og lignende i såvel det centrale som det lokale arbejde.  

Anbefalinger til at styrke samarbejdet lokalt og centralt indgår i arbejdet.  

Forslag til eventuelle anbefalinger eller organisatoriske justeringer fremlægges også på kongressen i 2014. 

Jeg skal anbefale kongressen, at man stemmer for, både vedtægtsændringerne men også kongresvedtagel-

sen og selvfølgelig også at vi ender med, når vi stemmer om kontingentet under punkt 8, at vi stemmer 

for det, så vi siger, at dette kapitel er overstået, men vi er stadig meget opmærksom på det arbejde, som 

skal foregå og det analysearbejde skulle gerne føre frem til, at vi kan lukke hele ballet i 2014 – det er i alt 

fald vores intention. Det skulle ligge klar det forslag, og så bestemmer dirigenten hvis hvornår det bliver 

omdelt. 

 

Kl. 15:23/pos. 4:12:31 

Dirigent Helle Hjorth Bentz: 

Ja, tak, det er fuldstændig rigtigt, som det blev sagt. Forslaget til kongresvedtagelse nr. 02 er klar til om-

deling og må meget gerne blive omdelt nu, tak! 

Det var altså hovedstyrelsen, som fremsagde dette forslag til en kongresvedtagelse og hovedstyrelsen 

fremlagde også vedtægtsændringsforslag E 1.1., og det er vedrørende § 10 B., stk. 1, 2, 3, 4 og 5 og § 9, 

stk. 8. Nu er det sådan med vedtægtsændringer, at i forbindelse med en afstemning kræver de et flertal på 

mindst 2/3 dele, i henhold til vedtægternes § 38, stk. 2. 

Jeg skal for god ordens skyld høre om der er nogen i salen, som ønsker ordet i forbindelse med disse 

fremlæggelser?  

Ja, I skal have lejlighed til at læse den omdelte vedtagelse og mens I gør det, kan jeg passende give ordet 

til den første delegerede, der har bedt om orden, Steen Bak Henriksen, værsgo’ 

 

Kl. 15:25/pos. 4:14:32 

Steen Bak Henriksen, Kr. 80:  

Jeg har sådan lidt med det punkt her, at skolelederne har fyldt rigtig meget på kongresserne igennem 

tiden. Vi har også på et tidspunkt set at skolelederne har lavet en selvstændig forening, som de ikke rigtig 

fik til at fungere, og så der de kommet tilbage i folden igen, sådan som jeg ser det. 

Nu kommer der nogle forskellige forslag til hvordan de nu skal organiseres i vores forening, og der 

kommer sådan en afværgedagsordning i forhold til, at vi i 2014 skal kikke på det igen. Så tænker jeg lidt, 
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hvad er det, at skolelederne vil, fordi hjemme hos os kom der et blad der hed ”Forkant Ekstra”. Det er 

godt nok til folk, der har holder til i sundhedsvæsenet, men journalisten havde fået fat i Anders Balle og 

havde lavet en artikel med ham og overskriften er, ”Nu bryder skolelederne fri”, og nu skal jeg ikke læse 

hele artiklen op, men inde i artiklen står der, ”Skolelederforeningen skal paralleliseres med de forskellige 

kredse, det er det, der skal foregå i dag”, siger Anders Balle og tilføjer forhandlingsdiplomatisk, ”Det er 

bestemt et skridt på vejen, men hvad vi ønsker er en hel selvstændiggørelse” – og så er det jeg tænker, 

hvad med at trutte ren ”røv” Balle! 

 

Kl. 15:27/pos. 4:16:27 

Dirigent Helle Hjorth Bentz: 

Ja, tak, der er ikke flere, der har bedt om ordet, så jeg forslår, at vi går til afstemning. 

Per Sand Pedersen får ordet et øjeblik. 

 

Kl. 15:29/pos. 4:16:38 

Per Sand Pedersen, Hovedstyrelsen: 

Det var lige Vibeke, det var for at undgå at Vibeke, hun kommer senere garanteret, tror jeg, men hun 

skulle ikke starte allerede nu. Det er selvfølgelig Vibeke, der spørger efter det her, for der har været snak-

ket meget, og jeg har levet det meste af foråret med at jonglere rundt med tal og det er selvfølgelig også 

noget her, der har været. Det er klart, at vi har lavet en aftale med skolelederforeningen om, at de selv-

følgelig også skal betale det samme form for konfliktkontingent, det har kostet hvert medlem af DLF kr. 

107,00 om mdr. i 48 mdr., det kommer det også til at koste skolelederforeningen. Så når jeg står og næv-

ner de 24 mio. kr. før, så er det rigtigt, hvis man ganger op med 48 x 107 x 4000 medlemmer i skolefor-

eningen, så er det 20 mio. kr., men de modregnes jo de 24, så man må sige, at der er en nettoudlægning 

på 4 mio. kr., men det er ikke sådan men laver tallene, men det er sådan regnestykkerne er stykket sam-

men, så ved I i hvert fald det. Det var det Vibeke gerne ville have spurgt om – nu har jeg så fortalt hende 

det! Det andet må Steen og Balle selv lige ordne, det vil jeg ikke blande mig i.   

 

Kl. 15:31/pos. 4:17:59 

Dirigent Helle Hjorth Bentz: 

Er der flere der ønsker ordet fra salen? 

Det er ikke tilfældet, så går vi til afstemning og der er 2 forslag, der skal til afstemning.  

Der er først vedtægtsændringsforslaget vedr. skolelederforeningen, det er bilag E 1.1., og så er der ho-

vedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse nr. 02. 

Vi starter med det udsendte vedtægtsændringsforslag E 1.1., som altså kræver et flertal på mindst 2/3 

dele.  

Jeg vil gerne se hvor mange, der kan stemme for forslaget! 

Ja, tak! Så vil jeg gerne se, om der er nogen, der stemmer imod forslaget! 

Ja, tak! Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod? 

Ja, tak! Forslaget er vedtaget! Tak! 

Så er der hovedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse nr. 02. Det kræver almindeligt, simpelt flertal. 

Jeg vil gerne se hvor mange, der kan stemme for denne vedtagelse! 

Ja, tak! Er der nogen, der ønsker at stemme imod? 

Ja, tak! Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod? 

Ja, tak! Forslaget er vedtaget! Tak! 

 

 

6.  Valg af revisor og revisorsuppleant – for perioden 1.1.2014 – 31.12.2017 
Så går vi videre med dagsordenen og er nået til punkt 6, valg af revisor og revisor suppleant og det er for 

den næste 4-årige periode, 1. januar 2014 til 31. december 2017. 



33 

 

Jeg skal oplyse, at Jens Kjær, der er valgt som revisor og det er revisor suppleant Per Thornberg, som er 

valgt som suppleant for Jens Kjær, også. Såvel Jens Kjær som Per Thornberg er indstillet på at modtage 

genvalg for en ny 4-årig periode. Jeg kan oplyse, at for Jens Kjær, er det Jane Vagner Pedersen, kreds-

formand for kreds 80 i Nyborg, som er stiller og for Per Thornberg, er det kredsformand for kreds 111, 

Kolding, Anders Petersen, som er stiller.  

Jeg skal for god ordens skyld høre, om der er andre kandidater i salen? Der er ikke tilfældet, så er Jens 

Kjær og Per Thornberg genvalgt for en 4-årig periode. 

Det forholder sig sådan, at vi har et ekstra valg til under dette punkt, og det skyldes, at vi skal have valgt 

en revisor suppleant i utide, om jeg så må sige. Den nuværende revisor suppleant, Tina Taarsted, er ud-

trådt af foreningen, og kan derfor ikke fortsætte som revisor suppleant for revisor Verner Hylby og der 

skal derfor vælges en ny revisor suppleant for en 2-årig periode og den 2-årige periode skyldes at Verner 

Hylby og suppleant er på valg igen i 2015. 

Jeg kan oplyse, at Vibeke Lynge har indvilget i at opstille som revisor suppleant for Verner Hylby. 

Kredsformand for kreds 10 i Glostrup lærerkreds, Lene Jensen, er stiller for Vibeke Lynge.  

Jeg skal for god ordens skyld høre, om der er forslag til andre revisor suppleanter? 

Hvis det ikke er tilfældet, er Vibeke Lynge valg for en 2-årig periode. Tillykke! 

 

 

7.  Årsrapport for 2011 og 2012 
Vi fortsætter med dagsordenen og er nået til punkt 7, godkendelse af årsrapport for 2011 og 2012. 

Der er udsendt materiale vedr. dette punkt den 20. august 2013.  

Jeg vil starte med at give Hans Ole Frostholm ordet, derefter så åbner jeg naturligvis for spørgsmål eller 

debat vedr. disse årsrapporter, hvis de giver anledning til dette, inden vi sætter dem til godkendelse. 

 

Kl. 15:36/pos. 4:23:29 

Hans Ole Frostholm, Hovedstyrelsen: 

Tak. På Hovedstyrelsens vegne skal jeg forelægge regnskaberne for 2011 og 2012. 

Som dirigenten lige oplyste, så er materialet udsendt til de delegerede den 20. august i år. 

I 2011 havde hovedkassen et underskud på 0,4 mio. kr. Kontingenterne udgør 173 mio. kr., hvilket er et 

fald i forhold til 2010 på 1,3 mio. kr. Faldet skyldes en medlemstilbagegang på ca. 1100 aktive medlem-

mer, der dog delvis modsvares af en stigning på ca. 300 pensionerede medlemmer og 350 lærerstuderen-

de medlemmer. 

Andre indre indtægter er øget med 5,3 mio. kr. til 18 mio. kr. i 2011. Det skyldes hovedsageligt den nye 

administrationsmodel, der blev indført pr. 1. juli 2011, og som indebærer at medlemslån, understøttelses-

kassen og gruppeliv betaler 1 % af selskabernes egenkapital i administrationsbidrag til hovedkassen. Sær-

lig fond betaler ½ % af egenkapitalen og i administrationsbidrag fra særlig fond, der modregnes udgifter-

nes til særlig fonds eksterne portefølje pleje og ejendomsadministration, disse udgifter afholdes af ho-

vedkassen.  

I hovedkassens samlede udgifter i 2011 udgør 197 mio. kr., hvilket er et fald på 1 mio. kr. i forhold til 

året før. Der er besparelser på kurser og konferencer, som følge af færre organisationsuddannelseshold, 

ligesom en del kursusaktivitet er blevet udbudt som regionale kurser. Nettoudgiften til bladet ”Folkesko-

len” er steget som følge af et fortsat fald i stillingsannoncer. Herudover har der været ekstraordinære 

udgifter til udvikling af det nye netmedie og webside. Modsat er der færre udgifter til fremstilling og ek-

spedition, som jo skyldes, at ”Folkeskolen” er overgået til at udkomme med en frekvens på 14. dage.   

Hovedkassens resultat for 2012 viser et underskud på 3 mio. kr. Kontingenter udgør 168 mio. kr., hvilket 

igen er et fald, i forhold til året før på 4,8 mio. kr. Også her skyldes faldet en medlemstilbagegang, denne 

gang på ca. 2100 aktive medlemmer og det modsvarer så igen en stigning på 500 pensionerede medlem-

mer og 500 lærerstuderende medlemmer. 
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Øvrige indtægter er øget med 3,1 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan tilskrives, at den ny administrations-

model har haft virkning for hele året.  

De samlede udgifter er stort set uændrede i forhold til året før, der er øgede udgifter til kurser og konfe-

rencer, hvilket bl.a. skyldes, at der har været en større deltagerkreds på nogle af kurserne. Der har været 

øgede lønudgifter, som hovedsagelig skyldes en stigende lønsumsafgift.  

Nettoudgiften til medlemsbladet er lavere i 2012 trods et fortsat fald i indtægterne fra stillingsannoncer og 

det skyldes at frekvensomlægningen af bladet, der begyndte i 2011, først har fået fuld gennemslag i 2012. 

Hovedstyrelsen indstiller regnskaberne fra 2011 og 2012 til godkendelse. 

Særlig fondsregnskab fra 2011 og 2012 er udsendt sammen med det øvrige regnskabsmateriale den 20. au-

gust. Særlig fondsresultat før skat udgør 15,4 mio. kr. i 2011. Reguleres der for urealiserede kursreguleringer 

af værdipapirer og kapitalinteresser og fald i ejendomsvurderingen, svarer det til et afkast på minus 5,6 %. 

Egenkapitalen er vokset med 18,9 mio. kr. fra 2010 til 2011 og udgør ved udgangen af 2011 2,2 mia. kr.  

Egenkapitalen er her positivt påvirket at sammenlægningen af DFL og KLF. Modsat har reguleringen af 

ejendomsvurderinger på investeringsejendomme medført et fald i egenkapitalen. 

I 2012 udgør resultatet 140 mio. kr. og igen hvis det reguleres for urealiserede kursreguleringer af værdi-

papirer og kapitalinteresser og fald i ejendomsvurderingen, svarer det i 2012 til et afkast på minus 4,7 %. 

I 2012 er egenkapitalen i særlig fond steget med 71 mio. kr. og udgør ved udgangen af 2012 2,3 mia. kr. 

Det er dog en væsentlig ændring siden det tidspunkt. 

Egenkapitalen er påvirket af et fald i ejendomsværdier, som følge af at vi har fået medhold i klager over 

værdiansættelsen af investeringsejendommene. 

Hovedstyrelsen indstiller, at regnskaberne for særlig fond for 2011 og 2012 godkendes. Jeg skal i øvrigt 

henvise til det materiale, der er udsendt den 20. august om foreningens økonomi og overgiver herefter 

regnskaberne for 2011 og 2012 til kongressens behandling – tak! 

 

Kl. 15:37/pos. 4:29:01 

Dirigent Helle Hjorth Bentz: 

Ja, tak, så fik vi fremlagt årsregnskaberne for 2011 og 2012, og jeg skal for god ordens skyld høre om der 

er spørgsmål fra salen?  

Ja, så sætter jeg årsregnskaberne fra 2011 og 2012 til afstemning, for der synes ikke at være spørgsmål til 

disse fra salen. 

Det sker, de skal godkendes med simpelt flertal og det foregår per håndsoprækning som vi plejer. Jeg vil 

gerne sige, at vi foretager afstemningen af regnskaberne hver for sig og jeg starter med årsregnskabet fra 

2011 – jeg vil gerne se, hvor mange der kan godkende dette regnskab! Ja, tak! De sidste må godt tage 

hånden ned.  

Er der nogen, der stemmer imod?  

Er der nogen, der hverken ønsker at stemme for eller imod? Ja, tak! Årsregnskabet for 2011 er godkendt. 

Årsregnskabet for 2012, jeg vil gerne se hvor mange, der kan stemme for dette regnskab! Ja, tak!  

Er der nogen, der ønsker at stemme imod?  

Er der nogen, der hverken ønsker at stemme for eller imod? Ja, tak! Årsregnskabet for 2012 er godkendt. 

Så er der et udestående om decharge, sådan at forstå, at nu er begge regnskaber godkendt og jeg tillader 

mig, at gå ud fra, at der hermed også fra kongressen er givet tilsagn om decharge. Hvis der ikke er nogen 

bemærkninger hertil, så vil jeg gå ud fra det! Ja, tak! Det vil jeg ikke sætte til afstemning. 

Det sidste punkt er regnskabet vedrørende særlig fond. Jeg vil gerne se hvor mange, der kan stemme for 

dette regnskab? Ja, tak!  

Er der nogen, der ønsker at stemme imod?  

Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod? Så er regnskabet godkendt. Ja, tak! 
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3.  Formandens beretning 
Som tidligere bebudet går vi nu tilbage til dagsordenen, til det punkt, der hedder nr. 3, det er formandens 

beretning. 

Til dette punkt er der udsendt den 4. september i alt 5 forslag til kongresresolutioner, C1-C5, de vil bliver 

behandlet i forbindelse med behandlingen af formandens beretning og med hensyn til dette punkt, så gør 

vi, som vi plejer at gøre, vi inddeler debatten i de afsnit og i henhold til den opdeling, som jeg fik god-

kendt tidligere på eftermiddagen. 

Opdelingen fremgår i øvrigt også af den skriftlige beretning. Der er tale om 7 afsnit, og det 1. punkt, som 

vi behandler i dag, er velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Herunder velfærdssamfundet under 

pres. 

Inden jeg giver ordet til formanden, så vil jeg lige sige til jer, at det er altså også omkring denne beret-

ning, at der kan indsendes forslag til og med kl. 23:00 i aften, og de vil ligge omdelt på jeres borde i mor-

gen. Jeg har også den bøn, at når I udfylder talersedler, så må I gerne som I plejer at gøre, emnedele jeres 

talerseddel og henvise til hvilket punkt i beretningen, I ønsker ordet til. 

Vi taler hul på behandling af denne beretning og jeg starter med at give ordet til formanden. Værsgo’. 

 

Kl. ca. 15:45/pos. 4:33:55 

Formand Anders Bondo Christensen: 

Afsnittet i beretningen som resolution C3, som jeg skal fremlægge, relaterer sig til det, der har fået over-

skriften ”Velfærdssamfundet og den offentlige sektor, velfærdssamfundet under pres”. 

Vi har før på kongresser drøftet hele udfordringen for velfærdssamfundet og nu har vi en socialdemokra-

tisk finansminister, som offentligt tilkendegiver, at han er tilhænger af konkurrencestaten, som modsva-

rer til velfærdsstaten. Det synes jeg er en markant udmelding fra en socialdemokratisk finansminister, og 

det gør, at vi i endnu højere grad må drøfte, hvad er det vi vil med velfærdsstaten. Når vi har Education 

International’s generalsekretær på besøg, der fortæller om den snigende udvikling man kan se overalt i 

verden, også i Europa, hvordan også uddannelse i stigende omfang bliver en handelsvare, så er vi på vej, 

også i Danmark, måske ikke så meget på folkeskoleområdet, men jeg er helt sikker på, at hvis vi spørger 

vores medlemmer, der arbejdede eksempelvis på skoler, der stod for voksenspecialundervisning, så føler 

de i høj grad konkurrencesamfundet, som en del af deres dagligdag, hvor man hele tiden skal konkurrere 

på prisen, i forhold til at kunne levere tilbud til nogle kommuner, som i værste fald, vælger at trække 

tingene hjem i kommunen, uden den ekspertise der skal til for at de voksne og unge mennesker får et 

kvalificeret tilbud. Det er jo konkurrencestaten, som vi ser, også inden for vores område. 

Når vi på denne kongres, på hovedstyrelsens side, koncentrerer os omkring demokrati og udvikling af 

demokratiet, så vil jeg gerne understrege, at det ikke er fordi vi har fjernet fokus omkring udfordringerne 

for velfærdsstaten. Vi skal stadigvæk fortsætte det gode samarbejde vi har med andre faglige organisatio-

ner, hvor vi skal prøve at få sat den dagsorden, at velfærdsstaten, den danske, nordiske velfærdsmodel, er 

ikke en trussel imod konkurrenceevnen i den globaliserede verden, nej, den er i virkeligheden en styrke!  

Nu så jeg lige endnu engang, at et af disse World Economic forum, tror jeg at det var, har kåret landene 

på deres konkurrencekraft. Noget af det der indgår, i forhold til, om et land har konkurrencekraft, det er 

at man har en velfungerende velfærdsstat, det at man har et velfungerende demokrati, det at man har 

nogle velfungerende sociale mekanismer. Alle de ting, der gjorde, at Danmark tidligere lå helt i top i disse 

konkurrencemålinger. Der er en tendens til, at man i stigende omfang i debatten taler konkurrence som 

en eneste ting, nemlig, lønkonkurrence. Jeg mener i virkeligheden, at det danske samfund er ved at save 

den gren over, som vi selv sidder på, hvis vi ikke er rigtig opmærksomme på, at vi ikke skal afvikle vel-

færdsstaten men udvikle velfærdsstaten. Den diskussion lover jeg, at den lægger vi ikke på hylden. Når vi 

koncentrerer os omkring det demokratiske aspekt, så er det selvfølgelig på baggrund af de oplevelser vi 

havde her i foråret. 

Nogen der har kommenteret på resolution C3, de har sagt, er dette her en vedtagelse eller en resolution? 

Fordi der står en del om, hvad DLF vil arbejde med, hvad DLF vil gøre. Når vi vælger at sige, at dette 
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her er en resolution, så er det fordi vi gerne vil sende det budskab ud til omverdenen, at vi vil arbejde 

med det her. Vi vil ikke bare holde det for os selv, at vi vil lave dette. Vi er dybt afhængige af, at det for-

svar for demokratiet, som vi lægger op til med denne her resolution, at det er en vi laver i samarbejde 

med andre. Vi har en række samarbejdsrelationer i forhold til FTF-organisationer, men også i forhold til 

organisationer på tværs af hovedforbundene. Vi er begyndt at diskutere det demokratiske underskud i 

beslutningsprocessen. Ved hjælp af denne resolution, der ønsker vi at sende et signal, også til de organi-

sationer om, hvad de kan forvente af DLF og derfor har den lidt en dobbeltkarakter. Vi vil kæmpe for at 

fremme og udvikle demokratiet og når vi synes at det er vigtigt at vi sender det signal, så er det fordi 

fagbevægelsen i Danmark altid har taget et samfundsansvar. Det skal vi fortsætte med, for ellers mener 

jeg i virkeligheden, at fagbevægelen mister en væsentlig del af berettigelsen. 

Vi har selv forpligtiget os til at gøre en indsats. Vi har forpligtiget os igennem vores provisionsideal til at 

sige, at det er en del af vores opgave som lærere. Da jeg stod på slotspladsen foran 40-50.000 demon-

stranter og gav udtryk for, at vi var dybt frustrerede over det vi oplevede, men at det var teknokraterne 

der havde overtaget styringen af dette samfund, og vi i stigende grad oplevede at politikerne bare gjorde 

det der var nødvendigt og undlod at forholde sig politisk til tingene. Så lød der et bragende bifald nede 

fra slotspladsen. Jeg er helt sikker på, at vi har medlemmerne bag os i at sige, at dette her er også vores 

ansvar. 

Jeg læste op af et læserbrev fra Information, jeg vil tillade mig lige at læse afslutningen igen. Hun skriver, 

at den måde jeg har handlet på gør, at jeg ikke længere tror på det danske demokrati. Måske vil jeg aldrig 

holde op med at tro på demokratiet, men jeg er holdt op med at tro på de danske politikere. I er alle 

sammen en tynd gang leverpostej.  

Jeg er rigtig glad for, at denne lærer med eftertanke siger, nej, det er ikke demokratiet, som jeg er holdt 

op med at tro på, det er nogle politikere, som har svigtet i forhold til det demokratiske ansvar de har. 

Men jeg tror, at vi står overfor en kolossal udfordring. For at vi ikke generelt bliver grebet af empati og 

siger, at så kan det hele være ligegyldigt. Demokratiet er altså ikke bare noget der giver sig selv, det er 

noget vi skal kæmpe for, noget vi skal forsvare hver eneste dag. Når vi, med det vi har oplevet i foråret, 

oplever at demokratiet i den grad bliver trådt under fode, så må vi gå ud og yde vores bidrag til at sætte 

en anden dagsorden. 

Jeg nævnte i min beretning, det som jeg kalder Bush-doktrinen, enten er du med os eller også er du imod 

os. Det er uhyggeligt at opleve, hvordan det sniger sig helt ind i det enkelte parti. Jeg har hørt beretninger 

om, hvordan Corydon deltog i socialdemokratiske møder og enhver, der bare antydede kritik af det der 

skete på vores område, blev fejet ned under gulvbrædderne. Det er da en trussel mod demokratiet. Når 

man kører os over, og nægter at gå ind i en samtale med os om, en diskussion om, hvad var det overho-

vedet, der skete, så er det da en alvorlig trussel mod vores demokrati. Det at politikerne på den ene og 

den anden måde, i virkelighede, fralægger sig ansvaret, men bare henviser til teknokrater, det undermine-

rer demokratiet.  

Prøv nu engang at se, produktivitetskommissionens rapport, hvor de går ud og anbefaler resultatløn, 

som et instrument til at styre effektiviteten i det danske samfund. For få år siden, så ville samtlige SF’ere 

og 70 % af socialdemokraterne have stået på barrikaderne og sagt, I er ikke rigtig kloge, og hvad er det 

for et samfund I er på vej til – hvor er de henne? Vi hører ikke en ryst, det er nogen fra fagbevægelsen, 

der skal ud at fortælle at kejseren ikke har tøj på, heller ikke i denne sammenligning.   

Det er helt utroligt, at vi på denne måde afmonterer enhver form for demokratisk samtale. På den konfe-

rence, Summit on the Teaching Profession, som jeg henviste til i min beretning, der blev der spurgt i 

forsamlingen, jeg tror det var den hollandske minister, der spurgte, er der ikke nogen, der kan give mig et 

eksempel på, at Performance Pay har givet en bedre skole. Det var sådan set fordi, at den pågældende 

minister gerne vil indføre Performance Pay, og ville have nogle begrundelser for det. Der var ikke en, der 

kunne bidrage, og det var oven i købet på en OECD konference. Alligevel, så oplever vi nu, at en pro-

duktivitetskommission stiller det som forslag, og jeg er helt sikker på, at regeringen har det med, som en 

del af det krav de møder os med ved de kommende overenskomstforhandlinger. Derfor er det, at vi 

bliver nødt til, at prøve at sikre, at de politikere, som står med ansvaret, også påtager sig ansvaret. 
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Fagbevægelsen er en del af et levende demokrati. Vi oplever i øjeblikket mange eksempler på, at fagbe-

vægelsen er ved at blive skubbet ud. Jeg var rigtig glad for Erik Nielsens invitation til kaffe, men jeg er til 

gengælde dybt bekymret, når det samme KL sender breve ud til skoleledere, til kommunalbestyrelser, 

hvor de mere end signalerer, at det ikke er DLF, at man skal samarbejde med. Det er total mangel for 

respekt for demokratiet, vi har på demokratisk vis valgt nogle repræsentanter, og det skal selvfølgelig 

respekteres. 

Demokrati er altså meget mere end muligheden for at stemme hvert 4. år, i hvert fald når vi taler dansk 

demokratisk tradition. Vi har faktisk nogle fyrtårne, som har været med til at beskrive den danske demo-

kratiske tradition. Jeg nævnte hr. Koch i min tale, og jeg vil gerne citere lidt af hr. Koch. ”I det store og 

hele findes der kun 2 veje til at finde denne løsning, altså på konflikten mellem forskellige interesser. 

Man kan slås sig til rette, hvilket vil sige, at det bliver den stærkeste vilje, som råder. Således går det til i 

junglen, ofte er det imidlertid vanskeligt, at se forskel på menneskers og jungledyrs optræden. Man kan 

tale sig til rette, hvilket vil sige, at man gennem samtale mellem de stridende parter søger at få sagen alsi-

digt belyst, og at de samtalende parter virkelig bestræber sig for, og det må ikke glemmes, gennem samta-

le at nå til en rigtigere og rimeligere forståelse af konfliktens problem. Det der er demokrati, det er sam-

talen, dialogen og dens gensidige forståelse og respekt, som er demokratiets væsen. Hvor det glipper, vil 

man uvægerligt falde tilbage til magtkampen. Således forstået, er demokratiet noget langt mere omfatten-

de end en bestemt samfundsmæssig styreform. Det er vise ord, som vi har brug for at læse højt for hin-

anden i 2013. 

Det kan måske virke lidt overvældende, skal DFL nu også gøre en indsats for at redde hele det demokra-

tiske system? Men det skal vi! Der er andre, der har kæmpet før os, og nu er det altså os, de står i front-

linjen i forhold til en kolossal udfordring for det danske demokrati. 

Som sagt, så skal vi selvfølgelig ikke gøre dette her alene. Vi skal gøre det sammen med alle, der vil være 

med og jeg oplever en stor opmærksomhed omkring denne problemstilling bredt i fagbevægelsen. Men 

der er altså også et spirende oprør i de politiske partier, der netop ikke vil reduceres, hvor de enkelte 

politikere ikke vil reduceres til nogen, der bare gør, hvad man får besked på. 

Jeg håber, at vi formår, også i denne pressede situation, som vi står i, at gøre dette til en del også af med-

lemmernes bevidsthed – at den kamp vi førte i foråret har nogle langt større perspektiver end bare vores 

egen overenskomst, og den kamp skal vi fortsætte med. Og med den begrundelse vil jeg fremlægge for-

slag C3. 

 

Kl. 15:59/pos. 4:48:19 

Dirigent Helle Hjorth Bentz: 

Ja, tak! Formanden fremlagde på vegne af hovedstyrelsen, forslag C3. 

Så går vi i gang med debatten omkring denne første del af beretningen og jeg vil gerne starte med at give 

ordet til Anders Liltorp, værsgo’. 

 

Kl. 15:59/pos. 4:48:32 

Anders Liltorp, Kr. 17: 

Tak for ordet! 

Det er ikke så lang tid siden, at jeg var til en reception for 3 rigtig, gode kollegaer, ude på min gamle sko-

le. Nu skulle de stoppe og jeg var lidt i 7 sind om hvordan i al verden jeg skulle fortælle hvor meget de 

har betydet for kollegaerne, men så tænkte jeg på noget, som vi også debattere nu! Er det egentlig DLF’s 

opgave, at gå ind og påtage sig en rolle, som demokratiets forsvarer eller kæmper – og det er det! Fordi 

på det tidspunkt var det lige op af Søren Kirkegaards jubilæum og der faldt jeg over et citat, der hedder: 

”Hvad er sandhed andet end en leven for en idé”.  

Alle de her idéer og tanker om demokrati, det er ikke nok, det står et sted på skrift. Der skal mennesker 

bag. Det er først når en idé bliver udlevet, altså tanken om demokrati, og det gør den bl.a. også her hos 

os, i DLF, som en del af fagbevægelsen, at det bliver til andet end et postulat. Og så er det fuldstændig 
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rigtigt, at der heldigvis er folk, som i de forskellige partier er oprørske, og ikke finder sig i hvad som 

helst. 

 

Kl. 16:03/pos. 4:50:17 

Dirigent Helle Hjorth Bentz: 

Ja, tak! Er der andre, der ønsker ordet? 

Ja, der er ikke flere, der har ønsket ordet til denne del af formandens beretning. 

Vibeke Lynge har bedt om ordet til forslag C3, som hovedstyrelsen netop har fremsat. Jeg beklager, at vi 

lige udskyder afstemningen af dette punkt indtil Vibeke Lynge har kommenteret på dette forslag, og det 

er så også muligt, at det giver anledning til nogle flere kommentarer. 

Jeg vil gerne lige præcisere, at behandlingen af dette delpunkt og de forslag der bliver fremlagt nu, f.eks. 

C3, behandles jo på fuldstændig samme vis, som når der i øvrigt bliver fremsat forslag fra eksempelvis 

hovedstyrelsen. For det tilfælde, at det giver anledning til bemærkninger eller forslag eller rettelser eller 

ændringer, så er det under dette punkt, altså når resolutionen bliver fremsat herunder dette første del-

punkt, at I skal komme med de rettelser og de eventuelle ændringer. Blot en opfordring! 

Værsgo’ Vibeke, ordet er dit! 

 

Kl. 16:04/pos. 4:52:33 

Vibeke Lynge, Kr. 16 

Ja, det kom lidt bag på mig, som 25 årig, som kongresdelegeret her i 25 år, at jeg lige skulle herop nu, 

men da jeg sad hjemme i går aftes og læste dette her, så kunne jeg faktisk rigtig god lide den, men der er 

lige 2½ linje jeg ikke synes vi for en gang skyld skal nævne, nemlig i første blok står der: ”I undervisnin-

gen vil lærerne fremme en demokratisk forståelse for de kommende generationer i overensstemmelse 

med folkeskolens formål og foreningens professionsideal”. Jeg går rigtig meget ind for professionsideal, 

men jeg synes faktisk, at vi lige nu her skal forholde os lidt mere til samfundets demokrati og holde vores 

undervisning ude fra det. Jeg synes, at vi skal handle som fagforening, der kæmper for demokrati og det 

er det vi skal styrke og så ved vi godt, at vi skal leve op til folkeskolens formål, det gør vi i alle mulige 

andre sammenhænge, men jeg synes reelt, at vi at vi skal holde den ude af denne her resolution, så jeg 

foreslår, at de der 2 linjer og 3 ord slettes. 

 

Kl. 16:06/pos. 4:53:49 

Dirigent Helle Hjorth Bentz: 

Så har Emil Hemmingsen bedt om ordet.  

Inden Emil får ordet, så vil jeg gerne have præciseret, at det som Vibeke Lynge var oppe at foreslå i rela-

tion til det fremlagte resolutionsforslag C3, det var, at de sidste 3 linjer i det første afsnit går ud. Fra ”I 

undervisningen og frem og resten af afsnittet, første blok går ud – det var det, der var forslaget. Ja, tak! 

Emil Hemmingsen, værsgo’. 

 

Kl. 16:06/pos. 4:54:16 

Emil Hemmingsen, Kr. 16: 

Tak! Først, så vil jeg sige, at dette er jeg ikke enig med Vibeke i. Jeg har faktisk et ændringsforslag til re-

solutionsforslaget, jeg skal nok sende det frem, om ikke så længe. 

Anders sagde i sin fremlæggelse, at den politiske debat er trådt unde fode, og det synes jeg sådan set og-

så, for det han pointerede var problemet, og derfor så synes jeg bl.a. at det skal være overskriften på re-

solutionen. Det skal ikke være det med tilliden er svækket, eller hvordan det nu er der står. Det jeg har 

lavet det er sådan set nogle af de samme afsnit, jeg har flyttet lidt rundt på det og så givet det en andet 

overskrift og det fremsender jeg til jer lige om et øjeblik. Idéen skulle være, at vi flytter det frem, som vi 

gerne vil sige, så det står forrest og så at overskriften er: ”Den politiske debat er trådt under fode”, for 

det er sådan set det der er problemet. Tak! 
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Kl. 16:08/pos. 4:55:21 

Dirigent Helle Hjorth Bentz: 

Ja, tak! Emil Hemmingsen kommer med et ændringsforslag, det får vi trykt. Er der flere, der ønsker or-

det? 

Der er ikke flere, der ønsker ordet lide nu, men vi skal lige have kikket på det ændringsforslag, som Emil 

Hemmingsen var oppe at fremsætte og derfor holder vi nu en pause, 20 min. og mødes her igen kl. 

15:30. 

 

PAUSE 

 

Kl. 16:30/pos. 5:19:53 

Dirigent Helle Hjorth Bentz: 

Vi ved godt, at I har store vanskeligheder med at hente de forskellige forslag på jeres tablets og jeres 

pc’er, jeg tror at nettet var oppe lige før, men jeg ved ikke om det stadig er det, i hvert fald er det temme-

lig ustabilt og derfor har vi besluttet os for at få genoptrykt resolutionsforslag C3, altså det forslag, som 

blev sendt ud og som formanden var oppe og fremlægge på vegne af hovedstyrelsen, og som der er 

kommet et par ændringsforslag til siden hen. Det forslag, er der en del af jer, som har haft svært ved at se 

på jeres pc’er, I har simpelthen ikke kunnet læse det. Derfor har vi besluttet at få det trykt på en papirud-

gave og det må gerne blive omdelt til jer nu.  

Så kan I sidde med C3, og det vil jeg også gerne lige præcisere, hvis jeg lige må bede om ordet, tak! C3 er 

det forslag, som vi behandler under dette første delpunkt af beretningen i dag.  

De øvrige resolutionsforslag, der er sendt ud, C1, C2, C4 og C5 udskyder vi behandlingen af til i morgen, 

under de øvrige punkter – resten af beretningen. Det vender jeg tilbage til inden vi siger farvel og tak for 

i dag, så fortæller vi jer lige, hvordan vi har forestillet os at vi vil gruppere de 4 resolutionsforslag til re-

sten af beretningspunkterne i morgen, så I er forberedt på det. 

Under dette første punkt er det altså C3, som vi har fremlagt af hovedstyrelsen og som der, indtil videre, 

er kommet 2 ændringsforslag til fra hhv. Vibeke Lynge og Emil Hemmingsen. 

Nu fortsætter vi behandlingen af dette dagsordenspunkt, det første punkt til formandens beretning om 

velfærdssamfundet og jeg har fået foreløbig 2 indtegnede talere. 

Nu giver jeg ordet til Henriette Eriksen, som gerne må kommer herop og mens jeg gør det, så vil jeg 

som den sidste praktiske ting sige til jer, at hvis der er nogen af jer der mangler strøm til jeres pc’er, så 

ligger der forlængerledninger til låns nede på de to borde ved indgangsdørene, så kan man låne en for-

længerledning derfra. 

Inden Henriette kommer helt herop kan jeg oplyse, at Emils ændringsforslag til kongresresolution C3, 

Emil Hemmingsens forslag var 03, er blevet trykt og må gerne deles rundt. Tak! 

Henriette, så blev det din tur! Værsgo’.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Kl. 16:33/pos. 5:22:49 

Henriette Eriksen, Kr. 53: 

Jeg takker for rygepausen, for når man står og ryger derude, så tænker man lige over de ting, man har 

vendt i sit hoved. 

Dette her er blot en kommentar eller en betragtning, jeg er ikke uenig i denne resolution C3, tværtimod, 

jeg kan kun bifalde den. Men jeg stod og tænkte, når vi taler velfærdssamfund og demokrati, så har vi jo i 

virkeligheden deponeret vores folkesjæl igennem de sidste år i samtalekøkkener og materialisme samtidig 

med at alle tænker i hvilke rettigheder de har, hvad kan jeg få fra fællesskabets kasse. Vi har sejret af hel-

vede til, som en berømt mand sagde. 

Jeg synes, at vi trænger, og det kunne vi måske også i DLF, til næste kongres måske, tænke i, hvad er det, 

som skal ændres? Og jeg tænker, at det er vores skat, der er baggrunden til at vi kan have et velfærdssam-

fund. I dag er det sådan, at vi trækker rigtig meget fra ved værdipapirer og aktiehandler. Vi har deponeret 

vores værdier i samfundet i fast ejendom og i virkeligheden er det der, hvor vi, med omlægning af res-
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sourcer, kunne sænke indkomstskatten og så få råd til at få sat gang i hjulene, så vi kan købe igen og igen, 

få råd til vores sygehuse, folkeskoler, osv., osv. Men hvem tør tage den debat, der er ikke nogen politiske 

partier, jo et enkelt eller to, der er ikke ret mange mennesker ude kommunalt, som tør tage den debat og 

derfor er det, at vi, tror jeg, bliver koblet af, af disse magtfulde politikere, som ikke tør tage fat, der hvor 

der i virkeligheden skulle tages fat. 

Det tror jeg er en rigtig grundlæggende samfundsdebat, som vi på en eller anden måde, selvom vi er upo-

litiske, også godt kunne tage i DLF. Tak! 

 

Kl. 16:36/pos. 5:25:05 

Dirigent Helle Hjorth Bentz: 

Ja, tak! Henrik Hansen, værsgo’ 

 

Kl. 16:36/pos. 5:25:16 

Henrik Hansen, Kr. 68: 

Jeg er meget glad for C3, fordi den fortæller noget der er rigtig vigtig og noget, som vi skal til at beskæf-

tige os med i de kommende måneder, nemlig at tage en åben debat med vores folkevalgte politikere ude i 

kommunerne om hvordan vi vil have vores skole. I aftes, da vi havde kongresforberedende møde, talte 

vi om denne her resolution, og var egentlig glade for den, men vi synes om den manglede noget kant, et 

sted. 

Et af de steder, som vi godt kunne tænke os at lave et ændringsforslag til, det er den halvanden linje, der 

hedder: ”Folkevalgte har i vidt omfang reduceret deres rolle til blot at følge partidisciplinen. Politisk de-

bat er erstattet af kampagner”.  

I den sætning, ligger der en enorm passivitet, som om politikerne er passive nikkedukke, det er de måske 

også nogen gange, men de er også aktive i at sige nej til ikke at debattere. Så synes jeg, at politisk debat, 

der erstatter kampagner, er en mærkelig sammenstilling, sådan en slags slag i luften. Derfor er der føl-

gende ændringsforslag til de 2 linjer: ”Folkevalgte deponerer i vidt omfang deres politiske ansvar og be-

slutninger i partitoppen og undviger derved den åbne politiske dialog”. 

 

Kl. 16:37/pos. 5:26:38 

Dirigent Helle Hjorth Bentz: 

Ja, tak, Henrik. 

Gordon Ørskov, værsgo’ 

 

Kl. 16:37/pos. 5:26:42 

Gordon Ørskov Madsen, Hovedstyrelsen: 

Det var sådan lige en replik til dig Henriette, som var oppe før.  

Vi forsøger faktisk, i det samarbejde vi har med de andre organisationer, i det vi kalder velfærdssamar-

bejdet eller at holde sammen på Danmark, der har vi forsøgt, og nogen organisationer forsøger mere end 

andre, at prøve at sætte fokus på, hvad er det for et velfærdssamfund vi gerne vil have i fremtiden? Det 

handler både om demokrati, det handler om styring og ledelse i den offentlige sektor, det handler om 

medarbejderindflydelse, medarbejderrettigheder, men det handler sandelig også om, på det overordnede 

plan, at tage en diskussion om, hvad er det vi synes, der er vigtigt i dette samfund? Hvis vi kikker os lidt 

omkring, så kunne vi stille os selv spørgsmålet, hvor skal de nye tanker komme fra? Hvor skal de nye 

idéer komme fra? Skal de komme fra de politiske partier? Det ser ikke meget ud til det. Skal det komme 

fra græsrødderne i Danmark? Tja, måske! De sover lidt! Skal de komme fra det store udland? Det ser 

ikke sådan ud. Men, hvor skal de så komme fra? Vi kunne jo stille os selv spørgsmålet, har vi noget at 

bidrage med? Jeg tror rent faktisk, at de skal komme fra fagbevægelsen, hvis vi overhovedet skal tage 

fagbevægelse alvorligt, altså bevægelse, så skal vi jo kunne mønstre bevægelse. Vi skal kunne mønstre at 

komme med idéer til udvikling af vores velfærdssamfund.  
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Obama, har bekendtgjort at komme på besøg i de nordiske lande her i nærmeste fremtid. Noget at det 

han vil kikke på, det er de nordiske landes velfærdsmodel. Jeg er spændt på, hvad han vil kikke på, for 

hvad er der tilbage af den? Den nordiske universelle velfærdsmodel, hvor vi netop har et højt skatteni-

veau, vi betaler mange penge i skat, men vi har også lige adgang til nogle universelle velfærdsydelser. Så 

kan man sige, er undervisningsområdet overhovedet en velfærdsydelse, men det er den måske ikke, men 

den er i hvert fald en del af vores velfærdssamfund. 

Da må vi altså prøve at gå i spidsen, da må vi prøve at komme med nogle bud. Vi har arbejdet med en 

konkret beskrivelse af, hvad der er af fordele ved den universelle velfærdsmodel i Danmark og det har 

bestemt også noget at gøre med, og det har nærmest været en fyord igennem mange år, at man har ind-

ført skattestop og at man har gennemført skattelettelser og den nuværende regering kritiserede den fore-

gående regering for at fastholde et rigidt skattestop og nu bekender man sig til samme skattestop og man 

banker i lige så høj grad kommuner og regioner, hvis de ikke overholder budgetterne, så meget at over-

skuddene hober sig op i kommunerne. Der er masser at tage fat på, på dette område, og jeg tror ikke, at 

det kommer ret mange steder fra, hvis ikke det kommer fra os, og de tror jeg, at vi skal tage meget, me-

get alvorligt. Så det vil vi prøve at lægge os i selen for. 

 

Kl. 16:43/pos. 5:30:18 

Dirigent Helle Hjorth Bentz: 

Ja, tak. Er der flere, der ønsker ordet? 

Ja, vi har ikke flere indtegnede talere, og til gengæld har vi nogle forslag, som er fremsat og som skal 

behandles. Vi har altså hovedstyrelsens forslag til kongresresolution C3, det var den formanden var oppe 

og fremlægge på vegne er hovedstyrelsen. Til den har Vibeke Lynge været oppe og fremsætte et æn-

dringsforslag, det var i det første afsnit, det var resten af det afsnit, der starter med ”I undervisningen vil 

lærerne fremme…”, og der foreslå Vibeke Lynge, at linjerne i det første afsnit udgår. Så har Emil Hem-

mingsen fremlagt, og I har fået omdelt forslag 03, som er et ændringsforslag til C3, og så har senest Hen-

rik Hansen været oppe og foreslå en ændring til C3 i det tredjesidste afsnit, som starter med ”Folkevalgte 

deponerer….” 

Dem skal hovedstyrelsen nu have lejlighed til at tage stilling til og derfor gør vi det, at vi nu slutter for i 

dag og genoptager behandlingen af dette punkt i morgen tidlig, når vi mødes. Jeg vender lige tilbage om-

kring det praktiske om lidt med det. 

Inden vi forlader hinanden for i dag, så tænker jeg, at det ville være praktisk om I, af hensyn til forbere-

delsen af resten af dette punkt til i morgen, ved hvordan vi umiddelbart forestiller os, at vi vil behandle 

de øvrige 4 resolutioner, som er udsendt under dette punkt. Det er C1, C2, C4 og C5. Vi har jo behand-

let C3 under det første afsnit og umiddelbart er det tanken, at resolutionerne C4 og C5 vil blive behand-

let under punkt 2, Skole og uddannelsespolitiske forhold. Forslagene C1 og C2 vil blive behandlet under 

det 3. afsnit med overskriften overenskomstforhold. 

Så er jeg blevet bedt om at sige til hovedstyrelsen, at der indkaldes til og afholdes hovedstyrelsesmøde i 

morgen tidlig, kl. 8:15. 

Så er der ikke andet at sige end tak for i dag og jeg skal sige til jer, at vi jo genoptager kongressen i mor-

gen tidlig kl. 9:00. Jeg skal også lige sige til jer, som en ekstra praktisk foranstaltning og praktisk informa-

tion, at jeg fik orienteret jer om, at der er sket den ændring, for så vidt angår det sociale arrangement i 

morgen aften med spisning, at kongressen slutter allerede kl. 17:00, i mødeplanen står der kl. 18:00, men 

det er kl. 17:00 og i udsendelsen for 4. september vil I også kunne se, at til gengælde starter det sociale 

arrangement først kl. 19:00, så der er 2 timers respit imellem der. 

Så har vi ikke mere at bemærke for i dag og hvis der ikke er flere spørgsmål og kommentarer fra salen, vil 

jeg gerne suspendere kongressen for i dag og sige på gensyn i morgen kl. 9:00. 

Tak for i dag! 
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Den 11. september 2013 – kl. 09.00 – 17.00 
 
Kl. 9:00/pos. 0:02:29 
Formand Anders Bondo Christensen: 
 
Godmorgen, også til Hans Henrik.  
 
Vi starter også dagen i dag med at synge en sang, den kommer bagved her, og jeg synes også i dag vi skal 
rejse os og synge, selvom det ikke er foreningssangen, ”Du danske sommer”. 
 
Morgensang! 
 
 

3.  Formandens beretning 
 
Kl. 9:04/pos. 0:06:27 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Ja, godmorgen, også fra Helle og jeg.  
 
Vi ser frem til at vi får en god og konstruktiv dag, som vi jo skal køre, ud over en frokostpause, frem til 
kl. 17:00, og så kommer der et arrangement i aften, men det vender vi tilbage til. 
 
Først, et par praktiske bemærkninger. Se, det er desværre sådan, at internettet herude på Falkoner Cen-
tret, det fungerer simpelthen ikke og det kan vi kun beklage, vi kan ikke gøre så meget ved det og det gør 
så, at de papirer, som vi har udsendt til jer, som vi skal behandle, dem vil vi sørge for at I får uddelt en 
gang til. Det betyder, at I på nuværende tidspunkt har fået uddelt de dele, der hører til beretningen, som 
er de resolutionsforslag, der hedder C1, C2, C4 og C5, det ligger i den bunke, I har fået. Det der hedder 
C3, som vi er i gang med at behandle, det uddelte vi jo allerede i går. Det betyder også, at vi er gået i 
gang med, at trykke de ting, der relaterer sig til strategipapiret, altså punkterne, der hedder D, der var 3 
papirer, der var et forslag, som vi skulle vedtage, og så var der nogle baggrundspapirer fra hovedstyrel-
sen, og hvis der i øvrigt er ting i forhold til kontingent, og sådan noget, som også er udsendt, så vil vi 
også tage hånd omkring det. Det var min første besked. 
 
Min næste besked, den går ud på, at I så også kan se, at der jo er afleveret nogle forslag, som der stod i 
forretningsordenen. De forslag har vi trykt, og dem har vi så omdelt til jer, det er klart, at forslagene skal 
fremlægges heroppefra, men nu vil jeg gøre det, hvad vi også plejer at gøre på de ordinære kongresser, at 
vi går lige de papirer igennem og så siger vi, at vi har tænkt os, at placere det nr., under det og det delaf-
snit, så I ligesom også e forberedt på det, når vi når frem ti det. Så, hvis vi tager dem i den rækkefølge, 
måske ikke de ligger der, men som i nummerrækkefølgen, og starter med det der hedder nr. 01, så er det 
et forslag, der er fremsat af Bob Bolbro. Det er et ændringsforslag til nr. C4, det fremgår ikke af selve 
papiret, ændringsforslag til C4, det skal behandles under afsnittet om ”Skole og uddannelsespolitiske 
forhold.” Og det er også sådan, at Bob, idet han afleverede, skrev, at den overskrift, som var i C4, at den 
skulle også opretholdes, så den kan I egentlig godt skrive på 01, at der skal være en overskrift der hedder: 
”Vi kæmper for skolens fremtid”, ”Vi kæmper for skolens fremtid” – vi vender tilbage til det, når vi når 
dertil, men altså under afsnittet om ”Skole og uddannelsespolitiske forhold.” 
 
Så har vi én, der hedder nr. 04, fra Emil Hemmingsen, den er en ændring til resolution C1, det fremgår 
også, den skal behandles under overenskomstforhold. 
 
Vi har én der hedder 05, som også er fra Emil Hemmingsen, det er et ændringsforslag til resolution C2, 
den behandler vi også under overenskomstforhold. 
 
Så har vi nr. 06 fra Henrik Hansen, den var den Henrik fremsatte i går, et ændringsforslag til resolution 
C3, så det kan I i og for sig godt tage ud af bunken, for vi skal bruge det om et ganske kort øjeblik. 
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Så her vi én, der hedder nr. 07 fra Ane Søgaard. Det er et nyt forslag med en ny problemstilling og det vil 
blive fremlagt under afsnittet om overenskomstforhold. 
 
Så er der én, der hedder 08, og det kan I se, det er et ændringsforslag til D1, altså til kongresledsagelsen 
til strategien, det vender vi tilbage til, når vi når frem til det punkt, men det er altså under strategi. 
 
Vi har så en nr. 09 fra Jette Husum, som er en ændring til C5, og det er også under afsnittet om skole og 
uddannelsesformål. 
 
Så har I endelig fået uddelt én, der hedder nr. 10. Det er et nyt forslag, som vil blive fremlagt om et øje-
blik fra hovedstyrelsen, som er en ny formulering af C3, som jo altså er kommet til, efter at bearbejdning 
af de forskellige forslag, der har været under debatten i går. 
 
Det er de forslag, der er uddelt, og hvis jeg så lige skal resumere, hvor vi er henne af, i forhold til afsnit-
tet om velfærdssamfundet, så fik vi jo oprindelig fremlagt forslag nr. C3, som var udsendt til jer. Så var 
det sådan, at Vibeke Lynge havde en ændring i det første afsnit, idet hun foreslog, at det sidste punktum 
udgik, altså: ”I undervisningen vil lærerne fremme demokratisk forståelse hos de kommende generatio-
ner i overensstemmelse med Folkeskolens formål og foreningens professionsideal”. Det ændringsforslag 
ligger der fra Vibeke, det har vi ikke uddelt, men det er der! Og så nede i det tredjesidste afsnit, altså: 
”Folkevalgte har i vidt omfang…”, det er så der, hvor Henrik Hansen har foreslået en anden formule-
ring, det er altså den, der nu er omdelt, som hedder nr. 06. 
 
Det sidste papir I har, som vi uddelte i går, det hedder 03, fra Emil Hemmingsen, som var et ændrings-
forslag, og der har Emil meddelt os her til morgen, at det har han altså trukket igen. Så, det kan I godt 
strege over og lægge til side. 
 
Så går vi tilbage til afsnittet om velfærdssamfundet og vi skal have præsenteret det forslag, som hovedsty-
relsen nu har fremsat, er det formanden? Værsgo’. 
 
Kl. 9:09/pos. 0.13:14 
Formand Anders Bondo Christensen: 
Tak for det! 
 
Ja, Emil har fortalt, at han trække sit forslag, fordi han mener, at han er dækket ind af de ændringer, som 
jeg nu vil prøve at fremlægge i det der hedder nr. 10, altså ændringer til C3.  
 
Først vil jeg sige, at vi har strammet lidt op på overskriften og sige, at det er ikke bare tilliden til demo-
kratiet, det skal styrkes, det er sådan set demokratiet, der skal styrkes, og det synes jeg er meget godt i 
tråd med de meldinger jeg selv gav i beretningen i går. 
 
Så synes vi Vibeke har en pointe i, at det var lidt malplaceret, at vi absolut skulle putte professionsidealer 
og folkeskolelov og vores arbejde ind på det sted, så det har vi fjernet, som I kan se – altså det sidste 
punktum i det første afsnit. Til gengæld vil I kunne finde lidt af det, og det kommer jeg til bage til, i af-
slutningen af resolutionen, så det har vi altså pillet ud der. 
 
Så var Henrik oppe og foreslå, at vi strammede op, som John også lige sagde før, på det tredjesidste af-
snit, og som I kan se af 10.’eren, så har vi ændret ordlyden i 3 afsnit, i overensstemmelse med Henriks 
forslag, men vi har fastholdt vores eget sidste punktum, politisk debat er erstattet af kampagner, det me-
ner vi, er en eller anden måde at understrege på, hvad betyder det her for den demokratiske dialog. 
 
Så er det, at vi i det sidste afsnit skriver: ”Danmarks Lærerforening vil derfor fortsætte med at arbejde 
aktivt for at styrke de demokratiske principper i den politiske beslutningsproces. I undervisningen vil 
lærerne fremme en demokratisk forståelse hos de kommende generationer”. Så har vi sat den ned her, og 
det er både i forhold til samfundsdebatten, men det er klart, at, med den opgave vi har som undervisere, 
så er det også en væsentlig del af vores arbejde, og I kan se, at vi har fjernet ”folkeskole og professions-
ideal”, og det er jo fordi, det er uanset hvor vi underviser, så har vi en forpligtigelse i forhold til demo-
kratiet, og når vi har fjernet henvisning til professionsideal, så er det fordi, at det her er sådan set en ud-
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adrettet resolution, og vi tror, at der er mange få uden for vores egne rækker, der ikke rigtig ved, hvad 
professionsideal er for noget. Så det skal være vores forslag til at samle de ændringsforslag, der er kom-
met ind. 
 
Kl. 9:13/pos. 0:15:39 
Dirigent Helle Hjorth Beritz: 
Ja, tak. Vibeke Lynge har bedt om ordet. 
 
Vibeke Lynge kom blot for at sige, at hun trækker det forslag, ændringsforslag, hun fremsatte i går og 
accepterer det, som hovedstyrelsen lægger op til i det fremlagte og nu fremsatte forslag 10, som er ho-
vedstyrelsens ændringsforslag til forslag C3, vi gennemgik i går og som John sagde, så er Henrik Hansens 
forslag nr. 06 også indarbejdet, det nævnte formanden også her i forslag 10.  
 
Jeg skal høre om dette fremsatte ændringsforslag nr. 10 giver anledning til spørgsmål fra salen? 
 
Så skal jeg høre om der i øvrigt er flere, der ønsker ordet til behandling af dette første punkt under be-
retningen om velfærdssamfundet. 
 
Det er ikke tilfældet, så går vi over til en delafstemning vedrørende dette første punkt af beretningen om 
velfærdssamfundet og vi skal også først have en afstemning om resolutionen. Men det jeg lægger op til, 
det er, at nu slutter vi behandlingen af det første punkt i beretningen, det første delpunkt 1, og først så 
skal vi have sat ændringsforslag nr. 10 til afstemning. 
 
Jeg vil gerne se, hvor mange der kan stemme for hovedstyrelsens ændringsforslag nr. 10? 
 
Ja, tak! 
 
Er der nogen, der stemmer imod? 
 
Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod? 
 
Ja, tak! Så er resolution 10 vedtaget. Tak! 
 
Så vil jeg gerne høre hvor mange, der kan godkende det første delpunkt, afsnit 1 om velfærdssamfundet.  
 
Hvor mange stemmer for? 
 
Ja, tak! 
 
Er der nogen, der stemmer imod? 
 
Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod? 
 
Ja, tak! Så er det første punkt i beretningen godkendt. Tak! 
 
 
Kl. 9:16/pos. 0:18:37 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Ja, så kom vi videre til næste delafsnit under beretningen, det er det, der hedder skole og uddannelsespo-
litiske forhold og det er sådan, at i forhold til de forslag fra hovedstyrelsen, så er det sådan at C4 og C5 er 
placeret under ”Skole og uddannelsespolitiske forhold.” Så det forslag skal vi først have forelagt, og jeg 
giver først ordet til Dorte Lange og derefter bliver det Bjørn. 
 
Dorte Lange, værsgo’. 
 
 
Kl. 9:16/pos. 0:18:37 
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Næstformand, Dorte Lange: 
 
Tak for det! 
 
Vi kan ikke diskutere hvilken type uddannelse vi har brug for uden også at tale om hvilket samfund vi 
ønsker. Sådan refererede Anders i beretningen til den daværende præsident for Education International, 
da han for nogle år siden holdt tale, her på kongressen. 
 
Resolution C4, den efterlyser nogle bevidste, politiske valg om hvilken skole vi vil have, og vi giver sam-
tidig vores bud på, hvad god uddannelse er – at eleverne både skal kvalificeres til fremtidens arbejdsmar-
ked og til at blive borger i et demokratisk samfund. 
 
Politikerne er mest optaget af, hvordan vi kan ændre skolen. Længere skoledage, engelsk i 1. klasse osv., 
men de glemmer helt at svare på, hvorfor skolen skal ændres. Vi er nødt til, at have en offentlig debat 
om det helt centrale spørgsmål: Hvad er skolen til for? Sådan en debat er nødvendig, for uden den risike-
rer vi, at undervisningen tvinges i en uheldig retning, uden at de borgere, som vi driver skole for, over-
hovedet aner hvad der sker. Vi vil insistere på, at der tages en reel debat, som kan skære igennem hurra-
ordene og bringe virkeligheden på banen. Vi ved, at der er en del politikere og embedsmænd på Christi-
ansborg, der synes, at Danmarks Lærerforening er ret irriterende, fordi vi ikke bare sådan makker ret, så 
de er lidt sure. Måske er Bjarne Corydon især sur. Hans svarede i hvert fald et af vores medlemmer i 
hovedstyrelsen på en ret besk måde, da hun stillede et spørgsmål i en debat ovre på folkemødet på 
Bornholm. Han svarede hende sådan her: ”Nu må Danmarks Lærerforening til at forstå, at skolen ikke 
er lærernes, den er samfundets”. Og ja, bestemmer over skolen, sådan er det i et demokrati, men hvor-
dan kan Bjarne Corydon egentlig vide, hvad samfundet vil med skolen, når han ikke har taget debatten. 
Der har ingen reel debat været, ikke om klasselæren, ikke om skolens pædagogiske center, ikke om be-
skyttelsen af klassens fællesskab og ikke om, hvorvidt det egentlig er det bedste for fagligheden, at ind-
snævre den til få, målbare testmål i læsning og matematik. De tiltag er alle sammen økonomisk og ikke 
pædagogisk begrundede tiltag, men de kommer til at få en meget uheldig indflydelse på skolen og der-
med på samfundsudviklingen. 
 
Der er noget der tyder på, at de her tiltag, de passer bedre til den konkurrencestat, som Bjarne Corydon 
bekender sig til end til den demokratiske velfærdsstat, som vi har kendt tidligere. Men det er også lidt 
svært at vide, fordi der har heller ikke været nogen bred debat om, hvad det vil sige, at være en del af en 
konkurrencestat. Her er det så, at Danmarks Lærerforening stadigvæk er ret irriterende, fordi vi består af 
lærere, som i Folkeskolen og i andre underviserjobs er dybt optaget af, hvad vi giver til samfundet og det 
er ikke kun noget jeg påstår. Vi ved faktisk fra forskning, at det at gøre noget godt for samfundet, er 
noget der i høj grad motiverer lærere. Så Bjarne Corydon tager helt fejl, når han påstår, at enten bestem-
mer samfundet eller også bestemmer lærerne. Skolen er samfundets, elevernes og lærernes, og vi vil insi-
stere på at tage en åben debat med hele samfundet og ikke kun med Bjarne Corydon, om hvad skolen 
skal udvikle sig til og hvad samfundet dermed skal udvikle sig til. 
 
Fred Van Leuven, han sagde det jo også i går i sin hilsen til os, han sagde jo, at vi vil ikke, nu oversætter 
jeg lidt frit fra engelsk, vi vil ikke og vi kan ikke stå passivt og se til, mens vores skoler, uddannelsessy-
stem og vores profession undergraves af, at politikere tager forkerte beslutninger. Vi vil prøve at afsløre 
den tomme retorik der er, som kommer fra politisk hold om bred faglighed og om at vi skal have alle 
med, når vi faktisk kan se, at mange af de tiltag og regler, som regulerer praksis, de faktisk peger i den 
stik modsatte retning og når vi ved, at læreres hverdag kan blive ret presset fremover, så presset, så det 
går ud over mulighederne for at opfylde målene. Det er ikke nok, at formulere et mål om, at vi skal 
mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater, når man samtidig fjerner grænser 
for holddeling og dermed gør det til en meget stor fristelse, at indføre niveaudeling. Niveaudeling er let-
tere end undervisningsdifferentiering, når der ikke er de rigtige muligheder til stede for at gøre det or-
dentligt. Og hvis inklusion ikke understøttes ordentligt af kommunen, så vælger mange skoler desværre, 
allerede nu, at tage forskud på mulighederne for at niveaudele og det sker, selvom vi ved, at de elever, 
der kommer på hold for svage elever, ikke får lige så godt et udbytte af undervisningen, som hvis de gik i 
klasse med kammerater, der var stærkere fagligt. På den måde fjerner vi os faktisk fra målet om at give 
alle elever lige chancer. Det er heller ikke nok, at den brede faglighed er beskrevet i formålsparagraffen, 
hvis loven samtidig stiller krav om, at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale 
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tests. Vi ved, at testene er styrende for undervisningen, Anders kunne referere til Margaret Brown, den 
engelske professor, som jo havde fortalt os, der for nogle år siden, at nu var man ved at gå væk fra de 
tests i England, fordi man havde opdaget, hvor meget de indsnævrede fagligheden, men det mest 
skræmmende i denne historie fra England er jo, at da man ville fjerne de tests igen, så gjorde lærerne 
modstand, for det var meget lettere, at undervise hen mod nogle enkelte, målbare testresultater. 
 
Der er langt igen, før danske lærere når dertil. Ønsket om at arbejde for en bred faglighed for alle, det er 
meget dybt forankret i danske læreres bevidsthed, og det er også flot beskrevet i vores professionsideal. 
Jeg tror også, at lærernes sammenhold i foråret var meget båret af det her brændende ønske, om fortsat 
at have mulighed for at kunne give eleverne en undervisning, der leder hen mod en bred faglighed. Men 
det er klart, at en presset hverdag kan få selv den mest stærke, professionelle lærer til at bøje sig for de 
der lette testløsninger.  
 
Så ved at vedtage resolution C4, så giver vi som forening hinanden håndslag på, at vi vil fortsætte kam-
pen for den skole, som vi mener, vil betyde det bedste for samfundsudviklingen, og vi kan gøre meget 
lokalt. Tillidsrepræsentanter for både ledere og lærere kan udfordre niveaudelingen og insistere på, at 
lærere skal have mulighed for at fremme den brede, faglige dannelse. Men vi klarer det som sagt ikke 
alene. Vi er nødt til at engagere borgere og politikere i en bred samfundsdebat, om hvilken slags uddan-
nelse vi har brug for, og dermed hvilket samfund vi vil have.  
 
Så nu har jeg fremlagt C4. Tak for ordet! 
 
 
Kl. 9:23/pos. 0:26:43 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Ja, Dorte fremlagde forslag C4.  
 
Så er det Bjørn Hansen og Bjørn fremlægger C5. 
 
Værsgo’, Bjørn. 
 
 
Kl. 9:23/pos. 0:26:53 
Bjørn Hansen, hovedstyrelsen: 
Vi har på de sidste mange kongresser drøftet vores bekymringer omkring udviklingen af det specialisere-
de undervisningsområde. Vi må konstatere, at rigtig mange kommuner ikke har kunnet løfte den opgave, 
som de fik ved kommunalreformen, hvor de overtog det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for 
stort set hele området. 
 
Med reformen er der sket en øget konkurrence- og markedsgørelse af området, som er en trussel for den 
fortsatte faglige udvikling. Det specialiserede undervisningsområde er præget af kommunernes tilbage-
holdenhed overfor at visitere borgere med behov for en særlig indsats. En finansieringsmodel, der byg-
ger på takster og individuelle tilsagn har medført, at området i de seneste år, har været ramt af store ud-
sving i efterspørgslen og som indeholder et incitament for kommunerne til at finde det billigste tilbud, 
frem for det bedste. Det har den konsekvens, at det er svært at fastholde og udvikle den fagligt speciali-
serede viden på området. 
 
Vidensmiljøer opbygget gennem mange år, med høj faglig ekspertise og højt kvalificerede faglige miljøer 
er ved at gå tabt, og det har rigtig negative konsekvenser for kvaliteten af den hjælp, som borgerne får. 
For eksempel på Synscenter Refsnæs, hvor blinde og svagsynede børn og unge tilbydes hjælp, har man 
oplevet en voldsom nedgang i elevtallet over de seneste år. Fra 60-70 stykker til nu omkring 20 elever. 
Da antallet af børn og unge med synshandikap de sidste hundrede år har været ret stabilt, så har kom-
munerne altså hjemtaget eleverne nu. Men den ekspertise som Refsnæs med sine synskonsulenter gen-
nem mange år har opbygget, bliver svære at opretholde. Det er samtidig den ekspertise, der gennem ud-
vikling, er undervisningsmaterialer m.m. for syn og kommunernes hjemtagne tilbud med støtte på områ-
det. Forsvinder det, så risikerer hele udviklingen på området at gå i stå, og disse børn og unge at få et 
endnu ringere tilbud. 



47 

 

 
Jeg har ikke nogen konkrete forsidehistorier til aviserne, men vi har rigtig mange meldinger fra kredse, 
tillidsrepræsentanter og ikke mindst lærere, der fortæller om problemer i både indsats og kvalitet i tilbud-
dene. Det drejer sig om hjerneskadede efter sygdomme eller efter trafikulykker, om unge, der skal have 
særlig tilrettelagt undervisning, STU’en og andre borgere med behov for undervisning, i forhold til alvor-
lige fysiske eller psykiske lidelser.  
 
FOA har sammen med handicaporganisationer og andre fået lavet en Gallup-undersøgelse her i foråret, 
hvor 50 % af de adspurgte ikke mente, at kommunalreformen havde forbedret forholdene for borgerne 
på det specialiserede og sociale område. Undersøgelsen gik meget på det socialiserede område, men det 
trækker tråde over til undervisningsområdet også, hvorfor det er et bekymrende højt tal.  
 
Da regeringen i 2012 nedsatte et udvalg, der skulle evaluere kommunalreformen, havde vi en forhåbning 
om, at man ved evalueringen ville gå ind og se på hele kvalitetsudviklingen af specialområdet og udvik-
lingen i tilbuddene til borgerne før og efter reformen. Men desværre, så må vi jo konstatere nu, at det 
kommissorium, der blev lagt for udvalgets arbejde, var helt utilstrækkeligt. Der var i al for høj grad lagt 
fokus på styringsdelen og ikke om man med kommunalreformen har sikret borgerne ydelser af høj kvali-
tet. 
 
I evalueringsrapporten berører man dog ganske kort, at der er nogle problemer indbygget i finansie-
ringsmodellen og peger på muligheder, for i højere grad, at indgå aftaler om abonnementsordninger, 
forpligtende købsaftaler og delt finansieringsansvar, men det indgår altså ikke som en del af anbefalin-
gerne, at der bør ske en ændret finansiering.  
 
Vi finder som sagt denne evaluering helt utilstrækkelig. Vi har et behov for at få en dybtgående analyse 
af, hvad reformen har betydet for kvaliteten af specialundervisningstilbuddene til borgerne. I udvalgets 
rapport fokuserer man også på den fremtidige placering af de lands- og landsdelsdækkende skoler. Ud-
valget kommer med 2 forslag til det, helholdsvis en fastholdelse hos regionerne, med krav om en øget 
koordination af tilbud og ydelser eller en overflytning til beliggenhedskommunen. Regeringen har meldt 
ud, at de vil gå efter det sidste. Vi finder ikke, at den foreliggende rapport er et tilstrækkeligt grundlag til 
at træffe beslutning om en ændret placering af disse højtspecialiserede tilbud. Det er nødvendigt at af-
vente den analyse på området, som vi opfordrer til, så vi sikre, at vi får en struktur, der ikke kun tilgode-
ser mulighederne for at drive, men også for at udvikle indsatsen og kvaliteten på de specialiserede områ-
der.  bliver nødt til at tage ansvaret for udviklingen af området på sig og i højere grad sikre rammer, så 
borgere, med funktionsnedsættelser, få de undervisningstilbud, som de har behov for. 
 
Jeg har hermed fremlagt resolution C5. 
 
 
Kl. 9:28/pos. 0:31:42 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Ja, tak for det. Så fik vi fremlagt C5.  
 
Så bliver det Helen Sørensen.  
 
Værsgo’, Helen. 
 
 
Kl. 9:28/pos. 0:31:57 
Helen Sørensen, Kr. 121: 
Jeg synes, at det var en meget præcis, engageret og troværdig beretning og det synes jeg, at vi skal sige tak 
til Anders for. 
 
Det synes jeg ikke, at jeg har lagt mærke til har været omtalt endnu og det er sikkert bare fordi, at det har 
ikke været nærliggende, men jeg synes, at det var godt. Jeg synes også det var godt, at der ikke blev lukket 
nogen døre.  
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Faktisk, så var der da en dør, der blev åbnet lidt mere på klem, end den allerede har været åbnet tidligere 
for der har før været sagt noget på kongressen om muligheden for, at vurdere om selvejende skoler kun-
ne blive et koncept, som Danmarks Lærerforening også kunne synes, måske, kunne være fornuftig. 
 
Anders siger meget tydeligt heri, at i den åbning der ligger, tænkes der på selvejet, som en del af en stats-
lig organisering. Så kan man i hvert fald sige, at så er der basis for konkurrerende virksomhed, i forhold 
til  
de frie skoler eller privatskolerne, alt efter temperament. Det er der jo for så vidt allerede nu, men i og 
med man fik en organisering, også af den offentlige skolelederne på den led, så vil det jo nok være.., der 
vil i hvert fald være noget der! 
 
Jeg har godt heftet mig ved, at begrundelsen er, at administrationen jo sluger en hel del af udgifterne til 
Folkeskolen, det er jeg jo ikke uenig i, det har jo vist sig, at ikke mindst kommunalreformen har jo gjort, 
at der er ansat masser af mennesker, der sidder og formulerer sig på papir rundt omkring i forhold til det 
lærerne helst skal kunne opnå og hvilke resultater, der skal leveres, og jeg ved ikke hvad. 
 
Jeg synes alligevel, at vi skal være opmærksomme på, at i tilfælde af, at man fik selveje ind over, i forhold 
til så noget som Folkeskolen, så vil vi jo i hvert fald skulle tænke andre strategier omkring ansættelser og 
afsked. Det er jo sådan nu, at vi trods alt nogen steder stadigvæk har et fælles kommunalt skolevæsen, 
hvad det angår. Vi kan godt lave nogle løsninger, hvor man i situationer kan flytte folk, efter aftale, osv. 
Det vil nok være anderledes i en selvejet struktur, fordi det ligger jo i kortene, at så har man en selvstæn-
dig bestyrelse og den har selvfølgelig den fulde kompetence til at ansætte og afskedige al personale.  
 
Hvis man nu forestillede sig, at der også var nogen i kommunerne, der tænkte, at det her kunne egentlig 
godt være en idé. Der er enkelte kommuner stadigvæk, der har selvejende daginstitutioner, bl.a. der hvor 
jeg kommer fra, der har vi et stort selvejende dagtilbudssystem i Herning. Det giver nogle problemstillin-
ger, når man vil lave omkalfatring så voldsomt, som man gør nu. På den anden side set, så kunne man 
godt have interessenter. Det der omkring det administrative, det er jo klart, det kan godt være, at der er 
nogen, der kan gøre det billigere, men helt undlade noget administrativt, kan man jo heller ikke og for 
nogen, er det sådan set et forretningsområde, også at tilbyde at administrere. F.eks. en selvejende dagin-
stitution eller måske en selvejende skole/daginstitution sammen. Der findes nogen der hedder frie bør-
nehaver, det lever de af, bl.a., det gør de. De tilbyder så, så fører vi jeres lønregnskaber osv., osv., osv. 
Faktisk, så har frie børnehaver i Herning også været på banen og sagt, at de egentlig godt kunne forestille 
sig, at de måske lavede en aftale med kommunen om at bygge en skole, køre driften. Det kunne godt 
være i fælleskab med dagtilbud. Det er egentlig ikke fordi jeg vil sige: Uha da da! Hvor er det da forfær-
deligt! Men det er bare for at sige, at der trives altså også den slags idéer og tanker og det vil jo alt andet 
lige, i hvert fald, gøre, at vi foreningsmæssigt skal give os på en helt anden måde. Nu står jeg jo ikke og 
opfatter beretningen, som om det har vi allerede bestemt, men jeg vil bare sige, at i og med at vi lukker 
op for diskussionen, så er vi jo måske det sidste led, der sådan ligesom siger, jamen gå ind og kik lidt 
nærmere på det! 
 
Jeg har altid været af den overbevisning, at den fælles kommunale strategi var vigtig, at man altså som 
kommune har et fælles kommunalt skolevæsen og man ser det som en opgave, i hvert fald at have en vis 
ensartethed på nogle store parametre og det synes jeg sådan set stadigvæk er en rigtig god idé. Jeg har i al 
fald ikke opgivet det. 
 
Jeg synes det er fint nok at åbne døren for en fordomsfri diskussion også om det. Om ikke andet, så kan 
det da godt være, at der kan være nogen, måske i KL, jeg tør ikke at sige, om de måske kunne opfatte det 
som en trussel, men det er i al fald en åbning i forhold til nogle ting, som jeg synes vi skal være opmærk-
somme på, at vi så også åbner. 
 
Dengang Gasolin lukkede og slukkede, da mødte Franz Beckerlee lige op ude på bistandskontoret, ude 
på Christianshavn, og så blev han selvfølgelig spurgt: ”Hvad laver du her?”. Og så svarede han: ”Det går 
op og ned i showbiz”.   
 
Det kan man jo for så vidt godt gøre lidt til vores udsagn, også. Ja, det gør det, og i øjeblikket, der er vi jo 
presset på en række områder, men der synes jeg stadigvæk, at det kan være vigtigt i al fald at sige, at den 
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fælles kommunale strategi har i al fald vist sig at kunne noget og hvordan man kan tale om den i konkur-
rencestatstrend og hvad ved jeg, ved jeg ikke, men jeg ved da i al fald vi skal kunne det, men jeg synes 
ikke vi må helt glemme, at den fælles kommunale dagsorden, den i al fald på mange leder og kanter har 
været med til at give vores medlemmer nogle rimelige løn- og arbejdsvilkår og i al fald også ansættelses-
retslig sikre dem på en udmærket måde. 
 
Tak! 
  
 
Kl. 9:35/pos. 0:37:56 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Så bliver det Jette Husum. 
  
 
Kl. 9:35/pos. 0:38:14 
Jette Husum, Kr. 130: 
 
Ja, jeg skal på vegne af Randers Lærerforening fremlægge forslag 09, som er et ændringsforslag til hoved-
styrelsens C5. 
 
Vi har med interesse læst forslaget og synes, at det er vigtige ting, der er behandles i forslaget. Vi deler 
den bekymring, i særdeleshed, som der er fremført. Men i Randers finder vi altså, at forslaget ser nok lidt 
for meget bagud, men vi glemmer ikke. Vi vil godt se lidt fremad. Vi er også opmærksomme på, at vi jo 
tit bliver beskyldt for, at vi er sure og måske ligefrem sidder i det brune sofahjørne. Det kan vi ikke lide, 
så vi vil godt prøve at flytte fokus lidt fra det der står her, og så dreje det lidt, og så få det vigtigste frem, 
for det vigtigste er trods alt vores bekymring om det tilbud borgerne i Danmark har krav på – får de det? 
Og det har vi jo nok en indre fornemmelse af, nej det gør de ikke! Modtager de her grupper det tilbud, 
som deres handikap eller problemer egentlig berettiger dem til? Vi ved, at med reformen, så har kommu-
nerne forsøgt at få styr på deres økonomi, at det der var ustyrbart, det er blevet lagt ind i nogle faste 
rammer, hvor det simpelthen ikke er til at få det fra, uagtet, hvilket behov, der måtte opstå. Vi er ikke et 
øjeblik i tvivl om, at det med økonomien, det skal de nok klare, men de har ikke interesseret sig for, i så 
høj grad, samtidigt, hvad er det så vi har givet de unge mennesker? De har flyttet fokus fra at hjælpe dem 
til at give dem en hjælp eller støtte i deres nærområde, sådan, at det er blevet lærens problem. Vi kender 
til flaskehalse, osv., vi kender til at udgifterne i Folkeskolen, i forhold til elever, er faldende. Men om der 
er blevet givet det rette tilbud, det ved vi faktisk ikke og det synes vi, at vi skal rette op på, med at kræve 
sådan en undersøgelse, så det støtter vi helt. 
 Vi finder altså, at der i mindre omfang skal fokuseres på den her ekspertise, som vi er bekymret for får 
tabt, og så vel vidende, at det skal de nok finde ud af - det var måske ikke så smart. Kan vi så bibeholde 
det i den tid en undersøgelse står på, så er det jo helt fint, men de skal nu nok få som resultat, at vi vist 
nødt til at gøre noget andet. Vi vil altså have fokus på, hvad er det man får? Derfor har vi flyttet den 
overskrift op: ”For Folkeskolens elever med vanskeligheder – det rette undervisningstilbud”. 
 
Jeg har sendt forslaget ind og dengang, da havde jeg markeret, hvad det var vi havde ændret og jeg kan så 
lige fortælle jer, hvad vi har beholdt. 
 
Vi har beholdt de første 2 linjer og så det sidste afsnit, resten, det er sådan set nyt og de der punkter, 
dem har jeg sådan set tyvstjålet fra en ny rapport, der fokuserer på, at her går det ikke så godt – så tænkte 
jeg, så lad os da lige tage dem med, hvis de har glemt at læse det.  
 
Så, hermed vil jeg gerne fremsætte Randers’ forslag. 
 
 
Kl. 9:38/pos. 0:41:28 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Ja, tak! Jette fremlagde det forslag, der hedder nr. 09. 
 
Så bliver det Bob Bohlbro. 
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Kl. 9:38/pos. 0:41:45 
Bob Bohlbro, hovedstyrelsen:  
Kære kongres, jeg og resten af mine lærerstuderende, vi er egentlig meget enige med Dorte og resten af 
hovedstyrelsen, i C4’s generelle tanker. Men vi synes ikke den er stram og skarp nok, i forhold til den 
kritik man burde gå ud til regeringen med og de andre politikere, der udfører tingene i de her tider. 
 
I 2006, da blev Folkeskolen en del af uddannelsessystemet, da man ændrede formålsparagraffen og satte 
videregående uddannelser ind som en del af det vi skal gøre mod vores elever. Da var vi også nødt til at 
tænke skole og uddannelse mere sammen, når vi ser, hvad det er, vi skal gøre med vores elever.  
 
Skolens fremtid har en afgørende betydning for samfundsudviklingen, men skolens fremtid og vores 
uddannelser hænger sammen, når vi kæmper for demokratiet, som vi lige har snakket om i C3, før. Vi 
står i en situation, hvor det ikke kun er Folkeskolen, der er udsat for de her mærkelige, retoriske stram-
ninger og konkurrencestatsretorik. Læreruddannelsen og resten af uddannelsessystemet står overfor præ-
cis det samme med tests og massiv fokus på beskæftigelse, konstant. Vi har som lærere et vigtigt mål i at 
forberede eleverne til videregående uddannelse, men vi skal også kæmpe for, at vores uddannelser, både 
skole- og videregående uddannelser, har personlig udvikling, har social lighed og demokratisk udvikling, 
som bærende elementer. Og de ting, de er ved at forsvinde og det mener vi, at vi skal være en smule 
skarpere i kritikken på.  
 
Derfor har vi bl.a. valgt at slette en del af det første afsnit, hvor der før stod: ”Det er skolens opgave, at 
styrke samfundets muligheder for at møde disse udfordringer i fremtiden” – det har vi slettet. Vi mener 
at skolens opgave står i formålsparagraffen og det er der vi vil kikke på, hvad det er, der er skolens for-
mål. 
I stedet for, har vi så indført: ”At Folkeskolen skal altid styrke elevernes deltagelsesmuligheder i samfun-
dets udfordringer”. 
 
Ligeledes har vi et afsnit længere nede, det der før var det andet afsnit, det har vi så ændret til et nyt, 
andet afsnit nu, hvor vi igen er skarpere i retorikken omkring, at vi ikke blot er udgifter i en samfundsfa-
brik. Hele denne her konkurrencestatsretorik, hvor alting bliver opgjort i, hvad koster en elev eller en 
studerende og hvor mange penge kan vi få ind for dem, når de kommer ud og får sig et arbejde engang? 
Uddannelse og arbejde er ikke det vigtigste i livet. Det vigtigste for de fleste, og det er en god ting at 
have, men det vigtigste i livet, og det er blevet nævnt heroppe fra denne her talestol mange gange allere-
de, vigtigste i livet er, at lykkes som menneske, og det må vi altid sætte fokus på, og derfor mener vi også, 
at det skal stå i en resolution som denne her. Derfor har vi taget den med heri. 
 
Konkurrencestatens eneste mål og fokus på tests og resultater af det her, det svækker altså det store, 
brede uddannelsesmæssige perspektiv. 
 
Til sidst har vi valgt at ændre det nederste afsnit, så det i stedet for kommer til at hedde: ”Vi har brug for 
en bred samfundsdebat, og bevidste politiske valg om, at uddannelsespolitikken ikke skal underlægges 
beskæftigelsespolitikken.” Og det for at lave en bred, fed streg under, at sådan noget som kontanthjælps-
reformen, hvor alle unge bare skal presses ind i et uddannelsessystem, for at de kan komme ud og få et 
arbejde, SU-reform, den fælles uddannelseslov, hvor man måler kvalitet på, hvor dygtig uddannelsesinsti-
tutioner er, på at børn og unge kommer ud og får sig et arbejde, det simpelthen ikke er i orden. Der er 
mange andre vigtige parametre i både vores folkeskole og vores uddannelsessystem og de 2 ting, de hæn-
ger sammen. Derfor, så mener vi, at vi skal være endnu skarpere i vores kritik af det.  
 
Vi har brug for at udvikle nye værdier for vores undervisnings- og uddannelseskvalitet, som sætter fokus 
på andet end tests, karakterer og læringssprog. Vi skal have et undervisningssprog, det sagde Anders også 
i går. Fælleskaber og social lighed, det kommer altså ikke af sig selv. 
 
Det var en fremlæggelse af 01. 
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Kl. 9:43/pos. 0:45:50 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Ja, Bob fremlagde forslag nr. 01. 
 
Så bliver det formanden med sådan et indlæg i debatten. Dermed siger jeg, at indlæg til debatten er meget 
velkomne!  
 
Anders, værsgo’. 
 
 
Kl. 9:43/pos. 0:46:06 
Formand Anders Bondo Christensen: 
 
Det var Helens indlæg omkring selvejende institutioner jeg også gerne vil uddybe lidt, i forhold til den 
forholdsvis korte omtale jeg havde i min mundtlige beretning. 
Jeg deler rigtig meget de synspunkter du giver udtryk for, Helen, og det er jo nogle af de aspekter, som vi 
skal dykke yderligere ned i, og så må vi prøve at finde en afvejning af fordele og ulemper, og når jeg un-
derstreger, at vi har ikke lagt os fast, ja, så er det fordi, det ved I jo udmærket, at vi ikke har, for vi har 
ikke truffet nogen politisk beslutning på det her område.  Det er selvfølgelig også fordi, vi også i hoved-
styrelsen kan se både fordele og ulemper ved den selvejende institution som organisationsform. Det er 
rigtigt som du siger, Helen, at ét af vores argumenter, det er økonomi. Altså, vi står i en situation, hvor vi 
ved den kommunale økonomi, hele den offentlige økonomi bliver strammet og strammet og på trods af, 
at der er nogle statistikker, der viser, at der bliver brugt flere og flere penge på Folkeskolen, så kan vi i 
hvert fald konstatere, at i forhold til den primære opgave, nemlig det, der foregår ude på den enkelte 
skole, ude i det enkelte klasselokale, der er der færre og færre ressourcer. Der er simpelthen færre kroner 
pr. elev, og det er en udvikling vi har set nu, siden 2002 og så frem til nu. Ganske markante fald.  
 
Så bliver vi altså nødt til at tage en diskussion af, hvordan vi vil prioritere de ressourcer, der er. Samtidig 
med at antallet af lærere er reduceret med 10 %, så er antallet af administrative medarbejdere steget stort 
set tilsvarende. Er det det ressourceforbrug vi vil, eller kan vi se andre muligheder? Så, det er et af 
spørgsmålene.  
 
Det andet er selvfølgelig, er Folkeskolen politisk rigtig placeret i kommunerne?  
 
Jeg deler fuldstændig det Helen siger om, at hvis vi havde et velfungerende lokalt, politisk engagement i 
Folkeskolen, så var det af afgørende betydning. Jeg synes bare vi kan se, at det politiske engagement 
skrumper mere og mere i mange kommuner, og som jeg sagde i min beretning i går, så er politikernes 
engagement i kommunerne efterhånden at sammenligne med det engagement vi ser på Christiansborg, at 
det begrænser sig til, at forholde sig til nogle økonomiske problemstillinger i forhold til Folkeskolens 
drift. Denne her visionære kommunale politiker, der vil noget med den lokale skole, der har nogle ambi-
tioner for, og på skolens vegne, bliver altså mere og mere et særsyn, og det er jo den politiker, der be-
grundede, at Folkeskolen skulle ligge i kommunerne. Det er selvfølgelig forskelligt fra kommune til 
kommune. Jeg har jo også været i Herning, og talt med udvalgsformand og borgmester, osv., og det er jo 
et af de steder jeg har mødt, nok det største engagement, for skolen, men jeg har også mødt, både borg-
mester og udvalgsformænd i andre kommuner, for hvem det er, ja, jeg havde nær sagt Erik Nielsen-
retorik, altså overskrifter og ligegyldigheder og der er absolut ikke noget engagement i forhold til skolen. 
Jeg bilder mig selv ind, at det er en udvikling, som dels er forstærket af New Public Management dagsor-
dens rullen ind over den offentlige sektor, men også forstærket af den kommunalreform vi fik, hvor 
mange politikerne kommer længere og længere væk fra det de i virkeligheden skal drive politik for og i 
højere og højere grad kommer over og bliver administratorer af noget økonomi.  
 
Der vil være mange udfordringer med Folkeskolen, som selvejende institution, og jeg er helt enig, og det 
er også derfor jeg understregede det i min beretning – vi skal ikke bare have kommunale selvejende insti-
tutioner. Det vil dog bare være at lægge et 4. administrativt led ind i en forvejen utrolig, administrativ dyr 
skole. Vi skal ikke til at have firmaer til at begynde at drive det med lønudbetalinger osv., som den kom-
munale forvaltning lige så godt kunne have gjort. Nej, hvis vi skal snakke selvejende institutioner, så der 
det noget i stil med en gymnasiemodel, hvor man reelt er selvejende.  
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Jeg har oplevet skoleledere, som er kommet fra den kommunale folkeskole og blive ledere af en friskole, 
og hvordan de har kunnet fortælle om de muligheder, det har givet dem for at bedrive den skoleledelse, 
som de altid har brændt for, nemlig at engagere sig i den gode undervisning, i stedet for at være admini-
stratorerne inde i den kommunale forvaltnings forlængede arm og skulle lave indberetninger om dette og 
hint, osv. Så der er i hvert fald nogle muligheder vi skal overveje. 
 
Et spørgsmål man skal have drøftet og vi skal have vurderet, det er, hvordan afgør man så den lokale 
skolestruktur? Er det på niveau med, at ligesom en friskole kan oprettes, hvis der er det nødvendige 
grundlag, så kan man også oprette en selvejende institution? Det tror jeg, der er nogle kommunale politi-
kere og i øvrigt også nogle folketingspolitikere, der ville have meget svært ved at acceptere. Men det er jo 
sådan nogle diskussioner, vi bliver nødt til at prøve at komme dybere ind i, og det var også derfor jeg 
annoncerede at vi ville rejse denne her debat. 
 
Jo, jeg tror bestemt, at KL opfatter det her som en trussel. Det er ikke derfor vi gør det, men det gør da 
ikke noget, hvis det samtidigt sender et klart signal til KL og kommunerne om, at nu må de altså tage sig 
sammen. Hvis de ikke tager det politiske ansvar for en af kronjuvelerne i det danske samfund, nemlig 
Folkeskolen, så har de heller ikke nogen berettigelse til fortsat at have det politiske ansvar. 
 
Jeg lagde mærke til, at Erik Nielsen i sin tale her til kongressen siger, at nu har KL opfordret alle kom-
munalpolitikere til at, jeg ved ikke om han kaldte det, at revurdere eller reformulere, deres skolepolitik. 
Altså, jeg ved ikke helt hvad det er, de har gang i ude i kommunerne. Vi har en folkeskolelov og det er jo 
i virkeligheden den, der fortæller hvad det er for en skole vi har og jeg synes, at der bliver en tendens til 
at kommunerne mener, at de mere og mere har en kommunal folkeskolelov, og så er det igen dem, der 
giver de kommunale bestyrelser input til deres lokale skolepolitik – det er altså i høj grad de samme 
Djøf’ere økonomer, teknokrater, som, ja, styrer rigtig mange ting. Vi skal diskutere om det politiske en-
gagement, det folkelige engagement i forhold til Folkeskolen bedst styrkes ved, at skolen er en selvejende 
institution, 
eller bedst styrkes ved, at den er en kommunal institution. Og jeg mener det helt ærligt, når jeg siger, at vi 
ikke er kommet til en konklusion, men jeg synes vi skal tage diskussionen. 
 
Vi har jo sådan sagt det tidligere, og det har også skabt en vis genklang, bl.a. så blev der holdt en lukket 
høring i uddannelsesudvalget, altså ovre på Christiansborg. Jeg deltog så, og skulle komme med et oplæg, 
Erik Fabrin deltog fra KL og skulle komme med et oplæg og det medførte faktisk en ganske interessant 
debat. Nu er det et lukket samråd, derfor må man ikke referere fra detaljer, men jeg tror ikke, at det er 
nogen hemmelighed, at sige, at der var en stor interesse for at diskutere det her og jeg fornemmede, at de 
fleste partier gik positivt, konstruktivt ind i drøftelsen og heldigvis uden sådan meget ideologisk tilgang. 
Det var en lyttende forsamling, der sad og man ville gerne dybere ind i denne her diskussion. Til gengæld 
kan jeg også godt afsløre, at Erik Fabrin syntes, at det var rigtig, rigtig dårlig idé. 
 
Men tak for dit input, Helen, og jeg håber, at vi kan prøve at få systematiseret denne her diskussion. Vi 
har i hvert fald tænkt os, at bringe den op i hovedstyrelsen, sådan lidt mere systematisk og nogle af dem 
vi kunne forestille os at invitere, det var jo den her organisation du nævner, Helen, som driver private 
dag institutioner. Ikke fordi det er deres model vi skal kopiere, men det kunne da være spændende at 
høre, hvad er deres vinkel på den diskussion. Så tak for inputtet og jeg håber, at vi i fællesskab kan køre 
debatten videre. 
 
Kl. 9:52/pos. 0:55:12 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Ja, jeg skal høre om der er flere, der ønsker ordet under dette delafsnit? 
 
Ja, det er der. 
 
Ja, Jane Wagner Pedersen. Værsgo’, Jane. 
 
 
Kl. 9:52/pos. 0:55:47 
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Jane Wagner Pedersen, Kr. 80: 
Ja, det er til Randers Lærerforenings ændringsforslag, jeg har en kommentar. 
 
Jeg synes, at I indsnævrer det, for i jeres overskrift, der står der: ”Får Folkeskolens elever med vanske-
ligheder det rette undervisningstilbud?” Jeg mener, det er hele det specialiserede undervisningsområde vi 
snakker om, det er ikke kun Folkeskolens elever, det er også dem, der går på voksenspecialundervisning 
STU, EGU, osv. Vi får det indsnævret her. Det er jo ikke kun for Folkeskolens elever, der sker en for-
ringelse, det gør der over hele det specialiserede undervisningsområde. Så jeg synes, at det her indsnævrer 
det, og jeg vil gerne opfordre til, at hele det specialiserede område skal med.   
 
Kl. 9:56/pos. 0:56:34 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Ja, tak, og vi har en bemærkning til. Ok, jeg har opbrugt tiden.  
 
Det er Marianne Henriksen. 
 
 
Kl. 9:56/pos. 0:56:57 
Marianne Toftgaard Henriksen, Kr. 26: 
Jeg synes, at det er enormt vigtigt, at vi kikker på specialundervisningen, fordi, selv ude i kommunerne 
indrømmer de, at når videncentre nedlægges, og folk puttes ud lokalt på institutionerne, så forsvinder der 
viden. Vi skal vi altså modvirke. 
 
Jeg synes, på en eller anden led, nu har jeg skrevet det lidt desperat og hurtigt her, for at prøve at få det 
til at hænge sammen, jeg synes, på en eller anden led, at det vi vil sige, det er, vi har prøvet det for nogle 
skolers vedkommende og nogle institutioners vedkommende at lægge det ud på det kommunale område. 
Inden I gør det på staten, så prøv lige og kik om det har virket. Det er sådan set det, den skal sige. Jeg 
synes den er rigtig god, men den bliver for lang i det, så jeg har prøvet…nu læser jeg det op, så den 
kommer her: ”Danmarks Lærerforening opfordrer regeringen til at foretage en analyse af kvaliteten af de 
specialiserede undervisningsområder før og efter kommunalreformen. Den evaluering der hidtil er fore-
taget af kommunalreformen er for det specielle undervisningsområde helt utilstrækkelig, idet den kun har 
fokus på styringsdelen. Der er brug for en evaluering, der forholder sig til kvaliteten af de specialiserede 
undervisningstilbud, og som undersøger, om børn og voksne får de tilbud de har behov for. Nu forestår 
en beslutning om – tak for kaffe – overflyvningsafgift, det tror jeg ikke jeg har skrevet, teknikkens vid-
under her, overflytning, skal der garanteret stå, af de mest specialiserede undervisningstilbud på de lands- 
og landsdelsdækkende skoler til beliggenhedskommunerne. DLF vil stærkt opfordre til, at den beslutning 
afventer en grundig analyse.” 
 
Så kommer problemet om jeg kan få det sendt over til jer, sådan lige håndskrevet her, men jeg prøver 
lige, for jeg kører på 3G, så jeg virker! 
 
 
Kl. 9:57/pos. 0:58:53 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Ja, se det var et forslag ikke, og nu er der lige lidt teknik og så noget, altså, men jeg jer om ikke så lang 
tid, når vi er færdige med debatten her, så stopper vi den midlertidigt og går videre til næste punkt, så vi 
skal nok få styr på de der ting. 
 
Så bliver det Jette Husum. Værsgo’ Jette. 
 
Kl. 9:57/pos. 0:59:16 
Jette Husum, Kr. 130: 
Jamen, altså vores tilgang var jo ikke at indsnævre noget, men helt ærligt, da jeg havde prøvet at skrive 
mange ord der, i stedet for elever, så synes jeg det så besynderligt ud, så jeg er meget modtagelig for om 
vi kan skrive noget andet, men jeg ville gerne der var lidt knald på overskriften, jeg har nemlig været på 
sådan et kursus i Danmarks Lærerforening og det betyder meget, at der er knald på overskriften, og # 
pos. 0:59:39 …kan der stå elever m.fl. eller unge, jeg ved det ikke, for mig er det ikke det vigtigste. Det 



54 

 

vigtigste er, at vi får sagt, at der er altså nogen mennesker, der har nogle handikap og som ikke får det 
tilbud de har krav på, fordi vi lukker øjnene, fordi vi tæller pengene i stedet for, det synes jeg er det aller-
vigtigste, der er kun os til at bekymre os om det. Og der synes jeg så ikke vi skal putte ind i noget, hvor 
man skal kikke bagud og vi er utilfredse, fordi, altså det gavner ikke os, det gavner at holde fast i, hvad 
var det de skulle have sørget for, og tag så lige og få fundet ud, det har I ikke fået gjort. 
 
Så, altså, jeg vil gerne tage et andet ord, i stedet for elever, men hvad giver knald på? 
  
 
Kl. 9:58/pos. 1:00:22 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Tak for det. Anders, du kan godt komme herop igen.  
 
Anders Liltorp. 
 
 
Kl. 9:58/pos. 1:00:33 
Anders Liltorp, Kr. 17: 
Se, nu synes jeg jo at diskussionen begynder at blive rigtig spændende, fordi, hvad er det egentlig vi gerne 
vil sige. Der ligger 5 forskellige resolutionsforslag, hvert med rigtig godt indhold, men som Jette, hun lige 
er inde på, så må der gerne være lidt knald på og det må gerne blive sagt på en måde, så andre end vi 
forstår det.   
 
Jeg vil faktisk anbefale, at vi sådan kikker på de her resolutioner, og siger, hvor mange mennesker vil, 
hvad er det nu den hedder, forstå det der med at der skal fokus på de specialiserede specialundervis-
ningstilbud. Altså, hvis jeg går ud og spørger én, som ikke er os selv, og spørger om de har læst denne 
her resolution eller hvad de mener om det her emne, så vil de jo spørge om man kan få sådan en med 
ketchup på. Og jeg mener virkelig, hvad vil vi med denne her resolution? Hvis vi vil fortælle kommuner-
ne og staten, at nu skal vi gøre noget nyt, og vi kommer med et konkret forslag, så skal vi også kommu-
nikere det på en måde, så folk forstår det og da tror jeg, at Jette, hun har ret i, at vi skal tænke meget i, 
hvad er det for en overskrift, underforstået, hvad er det for et budskab vi gerne vil ud med? Og da tror 
jeg, at det Marianne, hun har forkortet det ned til, hvis det i virkeligheden er det, det handler om, så lad 
os gøre det, fordi den lange beskrivelse af hvor galt det er gået, jamen, det kan ingen.., der er ingen her, 
der kan være uenige i, at det er gået galt, men det gjorde det altså også, allerede for lang tid siden, og da 
skulle vi som forening have været skarpere, særlig for de medlemmer vi har ved voksenundervisning og 
så noget, da skulle vi måske have handlet lidt før. Hvis vi kan handle nu, for at undgå en yderligere for-
værring af det, så tror jeg, at det vil være rigtig godt. Men det må meget gerne være konkret, jeg har altså 
ikke lige formuleringen, men nu har vi snart en pause, så kan det være der er nogen, der kan tænke sig 
rigtig godt om. Mariannes korte formulering, Jettes kød på overskriften, det tror jeg, det vil hjælpe. Tak! 
 
 
Kl. 10:00/pos. 1:02:43 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Jamen, det passer jo så meget godt ind i, at vi om lidt løber videre til næste afsnit, og så vender tilbage til 
det her, når hovedstyrelsen også har haft lejlighed til at kikke på de forskellige kommentarer og æn-
dringsforslag, der er kommet. 
 
Jeg skal høre, om der er flere, der ønsker ordet på nuværende tidspunkt. Det er ikke sådan, at jeg lukker 
debatten helt af. Sidder der nogen og får lyst til et debatindlæg, når vi vender tilbage, så bliver der også 
plads til det. 
 
Flere, der ønsker ordet på nuværende tidspunkt under delafsnittet? Det er ikke tilfældet, så går vi videre 
Helle. 
 
Kl. 10:01/pos. 1:03:27 
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
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Ja, så går vi videre til delafsnit 2013, om overenskomstforhold, kampen om arbejdstid og forhandlings-
forhold. Til dette delafsnit, der er der udsendt 2 resolutioner fra hovedstyrelsen, 2 forslag til kongresreso-
lutioner, det er C1, under overskriften ”Den danske aftalemodel” og så er det C2, ”Tyveri ved højlys dag 
- 300 millioner kr. eksproprieret fra lærerne.” 
 
Så har I fået omdelt, de er ikke fremsat endnu, men I har fået omdelt, som John var inde på tidligere i 
dag, 2 forslag fra Emil Hemmingsen, nr. 04, og 05, som er ændringsforslag til de her 2 kongresresoluti-
onsforslag C1 og C2 og så et forslag til en kongresvedtagelse nr. 07 fra Ane Søegaard. 
 
Og jeg vil starte med at give ordet til formanden, værsgo’. 
 
 
Kl. 10:04/pos. 1:04:45 
Formanden, Andersen Bondo Christensen: 
Ja, jeg skal fremlægge hovedstyrelsens forslag til C1. 
Det vi var igennem i foråret, det er selvfølgelig helt håbløst i forhold til lærernes overenskomst, til vores 
medlemmers overenskomst, men når vi ser ud over det, så er det jo nogen helt andre, store spørgsmål, 
der også er på spil. Det prøvede jeg at understrege i min beretning. Det her stiller alvorligt spørgsmål ved 
nogle grundlæggende demokratiske principper, men noget der er helt specifikt, det er jo den danske afta-
lemodel, der i den grad er blevet underløbet med det vi oplevede. Det er altså det vi ønsker, at tage lige 
præcis denne her vinkel i forhold til C1. 
 
I april, da arbejdsgiverne havde lockoutet vores medlemmer, de øvrige uddannelsesorganisationers med-
lemmer, da tonede statsministeren jo frem den ene gang efter den anden med budskabet om, jamen, vi 
laver ikke noget indgreb, fordi vi respekterer den danske model. Jeg synes næsten, det var en af de største 
provokationer jeg oplevede under konflikten og der var ellers mange, skulle jeg hilse og sige. Men det at 
statsministeren, som har det øverste ansvar herfor, at regeringen, allerede inden vi overhovedet udveksler 
krav, har aftalt hvad resultatet af vores forhandlinger skulle være, det er jo totalt ødelæggende for det vi 
kalder den danske model. Så er der nogle arbejdsmarkedsforskere, som bagefter skal give deres kommen-
tarer og så siger de, at det er helt i overensstemmelse med den danske model. Det er fordi, når de slår op 
i deres egne lærerbøger, så står der noget om en forhandling om en forligsinstitution, om en konflikt, og 
det er fuldstændig rigtigt – det er elementer i den danske model – men forudsætningen for at det giver 
mening, det er jo, at der er 2 frie, suveræne parter, der går ind i et forhandlingsrum og det var der på 
ingen måde tale om her. Det er jo ikke løgn, når jeg fortæller, at jeg, i forhold til overenskomstforhand-
lingerne, sad overfor Michael Ziegler i noget der svarede til 3 kvarter, formentlig. Det var alt hvad vi 
overhovedet sad og forhandlede, fordi Michael havde jo ikke noget at forhandle med. Michael havde jo 
bare et fast resultat, som han skulle igennem med. Og det er her den danske model bliver afmonteret. 
Det er, når regeringen går ind på den ene parts side, og det vil jo nok stort set, når det sker, altid være på 
arbejdsgiversiden, og siger, vi vil have det her resultat.  
 
Jeg mener faktisk det er, ganske, ganske alvorligt. Jeg prøvede at sige det i min beretning, at den alvor 
oplever jeg i høj grad er gået op for organisationerne på kontorområdet, hvorimod jeg er lettere rystet 
overhovedet, at en del organisationer på CFU-området, stadigvæk betegner OK13, som nogle rigtig gode 
forhandlinger. Det er jo simpelthen, at hoppe fuldstændig på arbejdsgivernes spil, hvor de helt bevidst 
vælger at koncentrere konflikten til undervisning af organisationerne. Derfor så køber man de andre 
organisationer ved at frafalde de her ideologisk betingede krav man stillede på tjenestemandsområdet, i 
forhold til reguleringsordningen, osv. Jeg synes det er bekymrende, at organisationerne ikke gennemsku-
rer det og falder for det. Det vil sige, når vi snakker om, at vi skal forsvare den danske model, nu hen-
vender vi os især til regeringen, men vi skriver jo at arbejdsgivere og organisationer må sammen om at 
forsvare den danske model. Det her, det kan vi ikke alene. Hvis vi ikke får skabt en bevægelse, som siger, 
at den danske model, den vil vi forsvare i fællesskab, så tror jeg virkelig, at vi er udfordret. Det er nu, der 
skal siges fra og det er også derfor, at jeg er helt sikker på, at den konflikt, vi tog i foråret, var helt afgø-
rende. Hvis vi havde gjort som gymnasielærerne eller i hvert fald gymnasielærernes formand og akademi-
kernes centrale organisation, bare havde lagt os fladt ned, fordi vi vidste, at det her, det var givet på for-
hånd, så havde vi jo været med til at legitimere, det er skete. Så havde vi også stået i en situation nu, hvor 
vi skulle have forsvaret noget, der indholdsmæssigt svarer til Lov 409, og dermed havde vi ikke kunnet 
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fortælle omverdenen, at det regeringen gjorde, var totalt ødelæggende for det forhandlingsprincip, som vi 
omtaler som den danske model.  
 
Når den danske model, den er værdifuld, så er det jo fordi, vi netop på den måde at organisere arbejds-
markedet på, bygger på, at der er 2 parter, der har et fælles ansvar. Når vi tidligere har lavet aftaler med 
KL omkring en arbejdstidsaftale, så kan vi godt her i Danmarks Lærerforening internt være uenige i, om 
hvilken retning vi skulle gå, osv., men uanset hvordan aftalen er faldet ud, når overenskomsten er under-
skrevet, så er samtlige kredse, samtlige tillidsvalgte, gået ind og arbejdet med den aftale, loyalt, fordi vi 
har et medansvar. Det er jo det, der er unikt og det er derfor den danske model, har været med til at løse 
samfundsmæssige udfordringer af en kaliber, som andre lande slet ikke har nogen løsningsmuligheder 
for. Derfor er den danske model, altså, urolig værdifuld, ikke mindst når vi står i en situation, hvor sam-
fundet er udfordret, som vi er lige i øjeblikket. Det var lige præcis det vi tænkte, da vi sagde, jamen, kan 
vi udvide anvendelsen af den danske model? Vi ved godt, at vi skal have højere kvalitet i ydelserne i den 
offentlige sektor og derfor rejste vi ved OK13 spørgsmålet om, vi kunne lave nogen fælles projekter, 
aftalebaseret, så vi forpligtigede hinanden i forhold til at styrke medlemmernes, lærernes, ledernes mulig-
heder for at løfte den opgave, der var ude på skolerne. 
 
Det tror jeg faktisk stadigvæk, der er et rigtig stort perspektiv i, men det forudsætter jo igen, at der er 2 
parter, som kan gå ind i et forhandlingsrum og finde de fælles løsninger, som vi også vil tage et fælles 
ansvar for. 
 
Derfor sammenligner jeg lidt det regeringen har gjort her, hvor de vælger at sige, vi er ligeglade med den 
danske model, fordi vi har et konkret projekt i folkeskolereformen, som vi skal have finansieret, og så 
vælger vi helt bevidst, at afmontere de grundlæggende principper i den danske model, for at komme 
igennem med det. Altså, det svarer lidt til historien med gåsen, der lægger guldæg. Jeg tror virkelig, at 
man kan være ved at afmontere noget, som vi i den grad vil komme til at mangle efterfølgende. 
 
Jeg har haft nogle drøftelser med Poul Nyrup Rasmussen, vi har sådan forskellige ting, som vi har drøftet 
gennem tiden og på et tidspunkt kom vi netop til at snakke om hele den globaliserede udfordring, hvor 
jeg kommer til at sige, men jeg mener i virkeligheden, at den danske model er et af vores allerstærkeste 
kort i forhold til globaliseringen. Så siger Poul Nyrup Rasmussen: ”Nej, Anders, det er ikke et af de stær-
keste, det er DET absolut stærkeste kort”. Så kan han i øvrigt henvise til en masse litteratur og internati-
onale forskere, som har analyseret sig frem til, at det her, er en helt unik styrkeside.  
 
Så det her, er jo ikke kun for vores egen skyld. Det har igen et langt større perspektiv og derfor er det, at 
vi synes, at det er så vigtigt, at vi får denne her kongres, ikke bare internt, men også udad, får sendt et 
signal om, at her er der altså nogle virkelig værdifulde ting på spil. At der er grund til at gøre det, det 
synes jeg også, at forløbet efter regeringsindgrebet understreger. Det brev som KL sendte ud til borgme-
strene, umiddelbart i forlængelse af lovindgrebet, synes jeg yderligere er et signal om, at den danske mo-
del er alvorligt truet. Når KL begynder at sende et signal om, at det er ikke Danmarks Lærerforening, der 
er repræsentanter, som jo i virkeligheden er medlemmernes repræsentanter, det er ikke dem, man skal 
drøfte tingene med, men det er sådan tilfældige lærer, som man selv kan plukke ud, så er det total disre-
spekt for den danske model. 
 
Vi har et system, der er bygget op på, at vi på demokratisk vis vælger nogen, der repræsenterer os, og 
hvis modparten ikke accepterer det, ja, så fjerner man igen en vigtig forudsætning i den danske model.  
 
Derfor synes vi, at vi skal sende et klart signal herfra kongressen om, at det her, det vil vi arbejde for og 
med, sammen med andre organisationer og for mig vil det i hvert fald være en konkret resolution, som 
jeg vil tage med i forhold til mit samarbejde med organisationerne i KTO, organisationerne i CFU, orga-
nisationerne i FTF og alle de andre steder, hvor vi indgår i et samarbejde. 
 
Jeg er ikke i tvivl om, at vi kan bakke op omkring det her, og jeg håber vi får en formulering af det, som 
også…, nu kan jeg ikke huske, hvad det var Anders sagde, men som andre også kan forstå, i hvert fald. 
 
Jeg har fremlagt forslag C1.  
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Kl. 10:20?? /pos. 00:01:17 (nyt bånd, 4-5) 
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Ja, tak! Som formanden sagde, så fremlage han på vegne af hovedstyrelsen, forslag C1. 
 
Så giver jeg ordet til Gordon Ørskov Madsen fra hovedstyrelsen. 
 
Værsgo’, Gordon. 
 
 
Kl. 10:20??/pos. 00:01:30 
Gordon Ørskov Madsen, hovedstyrelsen: 
Ja, jeg skal så på hovedstyrelsens vegne fremsætte forslag til den der resolution, der hedder: ”Tyveri ved 
højlys dag - 300 millioner kr. eksproprieret fra lærerne.” Eller Fred Van Leuven sagde, som er General-
sekretær i EI: ”Robbery at broad daylight” – den har C2. 
 
Allerførst, så vil jeg lige sige, at vi i hovedstyrelsen vil foreslå en ændring af vores eget forslag – altså til 
det bedre, selvfølgelig. 
 
Det er det afsnit, der hedder, eller der starter, det er den største blok, lidt under midten, der starter: ”Un-
der behandlingen af alle 215….” – det afsnit vil vi godt have ændret, fordi det er som om, der mangler et 
eller andet sådan efter første punktum i afsnittet. Det har I sikkert lagt mærke til, og tænkt det samme. 
 
Vi foreslår, at det kommer til at lyde som følger: ”Under behandlingen af alle 215 i , bekræftede beskæf-
tigelsesministeren, at regeringen i forbindelse med indgrebet havde inddraget arbejdsgiverne.” Det er 
uhørt at regeringen kun inddrager den ene part. Gennem lovindgrebet vælger man, at fjerne overens-
komstmidler fra en lønmodtagergruppe og i samme forbindelse afviser man en anmodning om en drøf-
telse af indholdet. Det er en krænkelse af demokratiet, og det underminerer tilliden til aftalesystemet.” 
 
Så hænger den lidt bedre sammen, I får den selvfølgelig på skrift, på et senere tidspunkt. 
 
Lovindgrebet var på mange måder et overgreb. Det er ingen her i salen i tvivl om. Og i vide kredse i 
offentligheden er det også opfattelsen. Men det var også et økonomisk overgreb. 
 
Lovindgrebet fjernede nemlig 300 mio. kr. fra lærernes overenskomstmidler – ÅRLIGT vel at mærke. 
Det er helt uhørt. Det handler om, at vi blev underkompenseret ved afskaffelsen af aldersreduktionen og 
at de overenskomstmidler, som vi ved tidligere overenskomstforhandlinger har brugt til forbedringer af 
arbejdstidsaftalen, de blev konfiskeret med et pennestrøg.  
 
Som I ved har vi skrevet til statsminister Helle Thorning Smidt – socialdemokrat, og bedt om et møde, 
hvor vi kunne få lejlighed til at konfrontere hende med tyveriet. Ja, det lyder sådan lidt konfrontatorisk. 
Det vi egentlig gerne vil, det er, at indlede en demokratisk samtale om den her problemstilling. 
 
Det har hun afslået – eller hun har snarere ignoreret det. Hun har nemlig ikke svaret. 
 
I stedet har vi fået et svar fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen - hun er også socialdemokrat. 
 
Hun skriver blandt andet:  
 
”Loven indebærer ikke et indgreb i eksisterende rettigheder efter overenskomsterne på området, da par-
terne – som følge af den gennemførte konflikt – ikke længere var forpligtede til at overholde overens-
komsterne.”  
 
Joh tak, overenskomstens bindinger er ophørt efter en konflikt, det ved vi godt, men det er bare ikke det, 
det drejer sig om. Det, det her drejer sig om, det er indgrebets indhold og måden indgrebet er kommet i 
stand på. Det er det vores henvendelse drejer sig om, men det er et alvorligt brud på en mere end 100-
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årig lang tradition og praksis på det offentlige arbejdsmarked, at når stopper en konflikt ved et lovind-
greb og samtidig benytter sig af lejligheden til at konfiskere eksisterende overenskomstmidler – altså med 
et snuptag hiver 300 mio. ud af overenskomsten.  
 
Det vidner om, at indgrebet, overgrebet lige skulle have et ekstra nøk, fordi vi ikke havde makket ret. Vi 
skulle straffes fordi vi havde været på tværs og ikke bare overgav os, som GL gjorde. Derfor brød rege-
ringen med det, man ellers altid gør ved et indgreb – giver lidt til begge sider og respekterer de overens-
komstmidler, vi som lønmodtagerpart selv har bidraget med ved tidligere aftaler. Det er en trussel mod 
aftalesystemet og det er en regulær svinestreg – oven i alt det andet. 
 
Det er en bombe under tilliden til aftalesystemet. Derfor er der også fokus på dette overgreb i hele fag-
bevægelsen – og også i offentligheden. Hvem vil i fremtiden bruge overenskomstmidler til at forbedre 
diverse generelle ansættelsesvilkår, når bare ved et indgreb åbenbart er parat til at fjerne forbedringerne 
og samtidig forære arbejdsgiverne de indbyggede midler, som vi har lagt i? 
 
Det er da heldigvis faldet nogle af s politikere for brystet, og netop i går har Enhedslisten indkaldt be-
skæftigelsesministeren til et samråd om sagen.  
Det er også derfor, at det er vigtigt at vi sender et kraftigt signal fra denne kongres om det her overgreb, 
selv om vi også gjorde det fra den ekstraordinære kongres i maj, det ved vi godt. Der er god grund til at 
fastholde presset på regeringen i den her sag, fordi regeringen tilsidesætter helt fundamentale principper i 
aftalesystemet. 
 
 
Kl. 10:24?? /pos. 00:07:25  
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Ja, tak og Gordon Ørskov Madsen fremlagde på vegne af hovedstyrelsen forslaget C2 med nogle få æn-
dringer og de ændringer har vi indarbejdet, og de vil blive vist på bagtæppet, senere, når vi når dertil. 
 
Så vil jeg give ordet til først Emil Hemmingsen og dernæst Ane Søegaard, og når vi har hørt de to ind-
læg, så holder vi en formiddagspause. 
 
Værsgo’ Emil. 
 
Kl. 10:24?? /pos. 00:07:52 
Emil Hemmingsen, Kr. 19 
Se, nu er det sådan, at jeg har været så heldig at være på det samme kursus, som Jette var på, I Danmarks 
Lærerforening og der har vi lært noget om, hvordan man skal lægge noget af det vigtigste forrest og det 
plejer vi sådan set også at gøre, og derfor har jeg lavet de her ændringsforslag til C1 og det er sådan set et 
forsøg på, at imødekomme det, som Anders og Nyrup er enige om, og det er jeg heldigvis også enige 
med dem i, at det det handler om, er sådan set, at man spiller hasard med velfærdssamfundet. Det det 
handler om, det er, hvad vi opfordrer nogen til, og det er fagbevægelsen og arbejdsgiverne om at stå 
sammen om den danske model, derfor skal det forrest. Her op til kongressen, der har vi ovre i HØ, HV, 
Hovedstaden Øst og Vest, har nogle kongresforberedende kursus, hvor vi havde Henrik Byager ude, en 
livsstilsekspert kommunikationsfyr, som ved noget om den slags ting og hans udtryk det var: ”når man 
skal ud med et budskab, så skal man frem med frikadellen” – og frem med frikadellen, det er sådan en 
henvisning til halalkød og frikadeller i børneinstitutionerne her i sommer og det er altså sådan noget, der 
trækker overskrifter, og jeg synes måske, at regeringen har spillet hasard med velfærdssamfundet – det er 
der lidt mere frikadelle over end den danske aftalemodel, selvom det handler om det samme. Så det er 
pointen med mit ændringsforslag til C1.  
 
Så var Gordon lige oppe og sige noget om at fremlægge C2, og der ved jeg ikke, om der er lige lovlig 
meget frikadelle ved det der tyveri ved højlys dag, men det er jo ikke fordi jeg er uenig, jeg er meget enig i 
indholdet, men jeg er bange for, at det kommer udadtil til at virke som om, at nu sidder lærerne derovre 
og piber igen, og så står vi og råber tyveri ved højlys dag, og giv lærerne pengene tilbage – det kommer i 
mine øjne til at virke lidt skingert, og derfor har jeg lavet et ændringsforslag 05 til C2, hvor jeg ændrer 
overskriften til ” eksproprierer overenskomstmidler uden forudgående dialog og uden erstatning”, og jeg 
kan egentlig godt se, at det måske ikke er så frikadelleagtigt, det er lidt tungt, det er jeg med på, det kan 
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jeg godt selv se nu, så det kunne være vi skulle finde en bedre overskrift, men jeg kunne godt tænke mig, 
at finde et andet niveau, sådan lidt mindre end ”tyveri” og lidt mere…..ja, det tror jeg, er hvad jeg vil sige 
om mine 2 ændringsforslag. Tak! 
 
 
Kl. 10: 25?? /pos. 00:11:02 
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Ja, tak og Emil Hemmingsen fremlagde de 2 ændringsforslag nr. 04 og 05, og så er det Ane Søegaards 
tur. 
 
Værsgo’ Ane. 
 
 
Kl. 10: 25 ?/pos. 00:11:12 
Ane Søegaard, Kr. 12: 
Ja, tak! Allerførst vil jeg rigtig gerne kvittere for en meget klar og en meget retningsgivende beretning. 
Det var både ukrukket og meget forfriskende, synes jeg, så tak for det, Anders. 
 
Jeg står her for at motivere forslaget til kongresvedtagelsen ”Folkeskolen fordrer samarbejde mellem 
ledere og tillidsvalgte”, den der hedder 07. 
 
Der er ikke fra hovedstyrelsens side lavet et oplæg til vedtagelse om ledernes rolle i det kommende år, og 
fremefter. 
 
I Frederiksberg Lærerforening har vi et behov for, på denne kongres, at markere, at vi har tillid til, at der 
rigtig mange steder, lokalt, fortsat er opbakning til en skole, hvor de professionelle, også under Lov 409, 
faktisk vil have reelle muligheder for at skabe kvalitet i undervisningen, og hvor både ledelse og lærere og 
børnehaveklasseledere fortsat kan have et menneskeværdigt lærerliv.  
På Frederiksberg, der er forvaltningens oplæg til implementeringen af Lov 409, og vil ligesom mange 
andre steder være en del af budget 14, og den er helt klart lagt op til ingen aftaler. Der står med usynlig 
skrift henover hver eneste af det her folkeskolereformsimplementeringsstrategi, det er et langt ord vi har 
forsøgt at klappe, der står med usynlig skrift: ” Vi følger KL’s anbefalinger” – dem kender vi alt for godt, 
herfra. Frederiksberg kommune har klart markeret, at de ikke ønsker at indgå i fælles aftaler med kredsen 
om lærernes arbejdstid. De mener ikke, at der vil ske store forandringer for lærernes arbejdsvilkår, for det 
finder man jo nok ud af, derude. Men det lader til, efter et ledelsesinternat, så har lederne markeret ret 
tydeligt, og det deler de med lærerne og de tillidsvalgte og med kredsen, at vi har ikke samme forventning 
om, at det nok bare skal lykkes derude. Vi tror ikke, at alt kan klares lokalt, og ved at snakke sammen 
under sådan mere uformelle former. Det tror jeg faktisk man kan løse rigtig mange ting ved, hvis man 
har nogen fælles rammer og snakke ud fra. For lederne de ved sgu’ godt, undskyld mig, at etableringen af 
mobile arbejdsplader i klasselokaler, som bruges af SFO’erne eller som fremover skal bruges til under-
støttende undervisning, det vil ikke være en succes. De er heller ikke helt trygge ved, at skulle give lærer 
Andersen eller lærer Nissen forskellig forberedelsestid og lederne har faktisk informeret forvaltningen 
om, at det ønsker ikke at differentiere lærernes forberedelse til skolens fag. De har også meddelt forvalt-
ningen, at de ønsker faktisk et reelt råderum for lærerne, for skolelederne på Frederiksberg har i enighed 
markeret, at det faktisk ønsker, at deres pædagogiske rolle skal være den værdibærende og også under en 
ny folkeskolereform. Jeg er også helt sikker på, at lederne op Frederiksberg ikke er de eneste ledere i 
Danmark, der har de ønsker.  
 
Jeg kan forstå, fordi det har jeg diskuteret med Anders Balle selv, nogen gange, at det kan være svært for 
Anders Balle at forstå, at det faktisk er sådan, at erkende, at der findes ledere, som fastholder, at de både 
har et personalepolitisk ansvar og faktisk reelt ønsker en tillid og en dialog, som erstatning for det her 
minutiøse optællingstyranni. Derfor ønsker de nemlig fortsat, og det har vi evalueret på Frederiksberg så 
sent som december sidste år, hvor vi har genforhandlet en ny 2-årig aftale under A08 med ledernes helt, 
fuldstændig klare støtte, derfor ønsker lederne en professionsaftale, og også under en folkeskolereform. 
Det ønsker de og ikke fordi de er i lommen på Danmarks Lærerforening, sådan som Anders Balle sagde 
det på sidste kongres, det er de, fordi de faktisk har forventninger og ambitioner på elevernes vegne og 
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de har faktisk ambitioner om, at være dygtige personalepolitiske ledere. De har en ambition om, at der 
skal være sammenligning mellem krav og ressourcer.  
 
De ledere, som jeg kender, og som ytrer sig sådan, de er i en kaliber, som jeg synes, at Folkeskolen og 
lærerne har fortjent. 
 
Med forslag 07, der ønsker vi at bakke den pædagogiske ledelse op og understrege, at pædagogisk 
ledelse fordrer, at der er fælles løsninger på fælles udfordringer. Fælles udfordringer, som garanteres sik-
re, at der er fælles vilkår for alle lærer og børnehaveklasselederes arbejdstid, at det er en erkendelse af, at 
skolens opgaver både er lige værdige og ligeværdige. Det er en anerkendelse af, at lederne personligt bli-
ver repræsentanter for en anakronistisk ledelsesstil, hvis deres fremtidige opgaver reduceres til at være 
sildebenskontrollanter. 
 
Jeg ønsker også samtidig at signalere til vores medlemmer, at vi går ikke fra en kongres, hvor vi drøfter 
vores overenskomstforhold i lyset af Lov 409, uden at appellere til lederne om, at finde fælles løsninger, 
uden at række hånden frem til lederne og give lederne mulighed for, at # pos. 0:16:30 …denne her kon-
gres, til at bakke kredse og tillidsrepræsentanterne op i det forsøg. For jeg tror, jeg mener, jeg har den 
holdning, at vi stadig har rigtig mange ting vi kan være enige og fælles med ledelserne om på skolerne. Vi 
har et fælles ansvar for at sikre kvaliteten i undervisningen, når vi står derude, men det kommer jo ikke af 
sig selv, kun hvis vi, tillidsvalgte og ledere, forvaltninger og kredse sammen tager det ansvar på os, vil vi 
kunne rokke ved KL’s og kommunernes opfattelse af, at individuelle og ikke professionelle aftaler vil 
være løsning på Folkeskolens udfordring.  
Den udfordring, kære ledere, løser vi kun i fællesskab. Tak for ordet. 
 
Kl. 10: 30?? /pos. 00:17:25 
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Ja, tak, Ane Søegaard fremlagde forslag til kongresvedtagelse nr. 07.  
 
Så var Marianne Henriksen oppe under behandling af det forrige delafsnit, delafsnit 2, om ”Skole og 
uddannelsespolitiske forhold” og fremsætte et ændringsforslag til resolutionsforslaget C5, og det forslag 
er nu blevet trykt og må gerne blive omdelt – tak! 
 
Det vender vi selvfølgelig tilbage til, under behandlingen af det delafsnit 2, som vi jo ikke er blevet færdi-
ge med endnu, men som vi blot har udskudt behandlingen af. 
 
Som jeg bebudede før, så er vi nu meget tæt på en pause, og det betyder ikke, at vi er færdige med be-
handlingen heller, af dette delafsnit 3, om overenskomstforhold. Jeg har foreløbig 2 indtegnede talere, 
som kommer på efter pausen, men der er behov for en pause, og der er behov for et hovedstyrelsesmø-
de, som afholdes nu, og derfor skal jeg sige til jer, at pausen varer en halv time, 30 min., og vi mødes her 
igen i salen kl. 11:00. 
 
Tak! 
 
PAUSE 
 
 
Kl. 11: 15/pos. 0:19:22 (nyt bånd: 124) 
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Så er vi ved at være klar til at genoptage kongressen efter den lidt forlængede pause. Vi er i gang med 
behandlingen af delafsnit 3, om overenskomstforhold og vi har fortsat en række indtegnede talere. 
 
Jeg starter med at give ordet til Emil Hemmingsen og dernæst er det Karsten Munk Nielsen. 
 
Værsgo’ Emil. 
 
 
Kl. 11: 15/pos. 0:19:51 
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Emil Hemmingsen, Kr. 19: 
Tak for det. Jeg har lige brugt pausen til at gå lidt i dialog med mig selv, jeg er ikke blottet helt for selv-
indsigt, jeg kunne godt se, at det var lidt for gumpetungt, det jeg havde lavet, mit 05 ændringsforslag til 
C2. For det det ikke skal være løgn, så har jeg lavet et ændringsforslag til mit eget ændringsforslag, dvs. 
jeg har ændret det der, det er ordlyden..så i 05, i stedet for den overskrift, som var lidt tung ”eksproprie-
rer…osv.”, så foreslår jeg så i stedet, at den hedder ” skylder lærerne 300 mio. kr., giv os pengene tilba-
ge”. Lad os sige, så har den lidt frikadelle….nu kan jeg godt se hvad det er jeg bliver…. # pos. 
0:20:39….så er der sådan lidt over det. Så synes jeg i øvrigt, nu jeg var ved det, at det nederste afsnit, eller 
det allersidste afsnit i 05: ”Regeringen må straks indgå i drøftelser med LC, osv.”, det skal op som det 
første afsnit, for det er sådan set det, det handler om, og det er det, vi vil have dem til.  
 
Så synes jeg dernæst, at afsnittet, som var det næstsidste afsnit: ”Lærernes centralorganisation har flere 
gange, osv.”, det skal så op og være afsnit 2 og så kommer de efterfølgende afsnit: ”Det er uhørt, osv.”, 
og ”Med lovindgrebet, osv.” Jeg ved ikke, om det er klart eller uklart, men det er i hvert fald det nye 
forslag til ændringsforslag til C2. Tak! 
 
 
Kl. 11: 18/pos. 0:19:22  
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Ja, tak Emil.  Det får vi lige kikket på. Det er en ændring til det oprindelige 05 forslag, som er sendt ud 
og som afløser det, det kikker vi på Emil. 
 
Så giver jeg ordet til Karsten Munk Nielsen. 
 
 
Kl. 11: 08/pos. 0:22:06 
Karsten Munk Nielsen, Kr. 100: 
Ja, jeg takker for ordet.  
 
Jeg er godt klar over, at mit indlæg ikke er en ændring til en resolution, men I kan linke det til tyveriet af 
de 300 mio. kr. ved højlys dag, dog er der tale om et tyveri, der er tolv gange større, sådan cirka. 
 
Kære kongresdelegerede, kære hovedstyrelse, jeg vil gerne udtrykke min store taknemmelighed for det 
fine arbejde, der er blevet udført i forbindelse med lockouten og regeringens overgreb. Der blev lagt en 
kæmpe indsats i det fra alle sider. Hovedstyrelsen har lyttet og lagt sig i selen for at leve op til den retfær-
dighedssans og den solidaritet vores medlemmer har bragt på bane, også i forbindelse med konfliktkon-
tingent og tilbagebetaling af lånet. Det har resulteret i en fuldstændig unik ordning, hvor alle rammes 
næsten lige meget eller man kan måske nærmere sige, lige lidt. En stor tak herfra. 
 
Jo, der er virkelig lagt nogle markante spor ud i foreningen. Vi ser fremad og venter spændt på, at retfær-
digheden, solidariteten og kreativiteten også bliver til gunst for os, for 93-Gruppen, og de øvrige pensi-
onsmæssigt, dårligt stillede. Jeg ser nu lys for enden af tunnelen, specielt med den økonomiske retfærdig-
hedssans, som alle medlemmer har gjort krav på, efter selv at have mærket det på pengepungen. For-
eningen har heldigvis også lyttet og jeg opfordrer således til, at fortsætte denne linje på pensionsområdet 
og kender jeg jer ret, så er I allerede i gang. På forhånd tak! 
 
 
Kl. 11: 19/pos. 0:23:47 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Tak for det, så er det Grethe Funch Pedersen. 
 
 
Kl. 11: 19/pos. 0:24:00 
Grethe Funch Pedersen, Kr. 51: 
Mine bemærkninger går for Ane Sørensens 07.  Skolelederne i Odsherred er beordret på et af KL’s kur-
ser om fremtidig folkeskolereform og den fremtidige Lov 409 om arbejdstid. 
 



62 

 

Kurset har fået en blandet modtagelse og flere ledere har undret sig over, at man kun skal høre KL’s 
udlægning og at DLF ikke er inviteret. Da jeg her til morgen fortalte en af lederne om Erik Nielsens kaf-
feinvitation, var svaret: ”Det var på tide, lad os håbe de også medtager DLF på kurserne. Det er altså 
ikke bare lærerne men også lederne, der er frustreret over det manglende samarbejde.  
 
Så jeg opfordrer til, at vi her op kongressen, ledere og lærere giver hinanden håndslag på, at vi fortsat 
skal samarbejde om at udvikle vores fælles folkeskole. Jeg synes det budskab skal stå lysende klart og 
derfor synes jeg, at den sidste linje i Anes kongresvedtagelse skal flyttes op, så overskriften bliver: ”Lad 
os sammen arbejde for en fælles løsning”.  
 
 
Kl. 11: 22/pos. 0:25:23 
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Ja, tak! Grethe Funch foreslog altså i forhold til Ane Søegaards forslag til kongresvedtagelse 07, at den 
sidste linje: ”Lad os sammen arbejde for en fælles løsning” flyttes op som overskrift. 
 
Så giver jeg ordet til Anne-Mette Jensen, værsgo’. 
 
 
Kl. 11: 22/pos. 0:25:37  
Anne-Mette Kæseler Jensen, Kr. 82: 
Ja, det er en kommentar til C1. Anders, du sagde det så flot i går og du gentog det i dag, at forudsætnin-
gen for at vi kan lave aftaler, som vi kan stå inde for og bagefter være med til at løfte et fælles ansvar 
derude, det er jo netop, at vi er demokratisk valgte, men det står slet ikke i C1. 
 
Jeg synes vi skal overveje om vi kan føje det ind på en måde. Lige nu er vi jo meget presset derude af 
KL, der har talt om de fremmeste lærere, det har de også skrevet af i Odense og da det blev behandlet på 
et byrådsmøde før sommerferien, så var der et af byrådsmedlemmerne der spurgte: ” Hvem er de frem-
meste lærere, er det dem, der er mest enige med rådmanden eller hvad? Jeg synes det er vigtigt, at vi får 
signaleret, at det er demokratisk valgte, der forhandler og skriver aftalerne under. 
 
 
Kl. 11: 25/pos. 0:26:23 
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Ja, tak! Axel Bech, værsgo'. 
 
 
Kl. 11: 25/pos. 0:26:29 
Axel Bech, Kr. 182: 
Ja, jeg havde ikke regnet med, at jeg nu kunne skrive på mit CV, at jeg har været på talerstolen til kon-
gressen, men det har jeg så også fået oplevet. 
 
En bemærkning til Ane Søegaards resolutionsforslag. Jeg vil lige sige, at tilbage i september måned 1986 
deltog jeg i et tillidstræf på Griffen, Bornholm, hvor vi sad en lille gruppe tillidsfolk, som følte os meget 
avantgarde. Vi sad og diskuterede alle de her håbløse dinosaurer, der blev udnævnt til de ledelsesstillin-
ger, der blev slået op og vi gav hele tiden hinanden ret i, hvor håbløse de var, de nye ledere, der kom. Da 
var der så redaktøren fra Lærernes fagblad KK, Richard Andersen, han gik ind og sagde til os: ”Hvad 
fanden er det, I sidder og snakker om, hvad gør I selv? Hvor mange stillinger har I søgt og hvad har I 
gjort selv, i stedet for at sidde og sige sådan om dem, der bliver udnævnt?”. Så sagde vi: ”Det er jo håb-
løst, det ligger i en bunke”. Så sagde han: ”Jeg har ikke respekt for jer, før i går hjem og søger en stilling 
eller selv tager del i ansvaret.” Det var jo klar besked, så jeg måtte gå hjem og skrive en ansøgning, hur-
tigst muligt og et halv år efter, da blev jeg inspektør på en skole i København, hvor jeg stadigvæk sidder. 
 
Så har jeg faktisk lidt en drøm, vil jeg sige, at jeg håber, at I alle sammen, som delegerede, vil gå hjem og 
søge eller opfordre de ypperste af jeres kollegaer til at søge de rigtig mange stillinger, der vil komme i den 
nærmeste fremtid, sådan, at I kan være med til sikre en god, demokratisk ledelse og sørge for, at der ikke 
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kommer alle mulige andre fra andre faggrupper ind og styrer skolen, så det har jeg en drøm om, at I vil 
være med til at arbejde på. 
 
Ane, så vil jeg sige tak for din beskrivelse fra Frederiksberg, med lederne derude, jeg tror faktisk, at de er 
ganske repræsentative for skolelederne over hele landet, men vi ønsker et samarbejde, ikke bare med de 
tillidsvalgte, vi ønsker samarbejde med det samlede personale på skolen, også gerne gennem deres repræ-
sentanter. Men vi snakker om samtlige medarbejdere, som vi har ansvaret for. Derfor er der nogle ting i 
din formulering, som vi slet, slet ikke kan hverken genkende eller tilslutte os eller noget som helst, og 
ville stemme blank, hvis det er det, der kommer frem. Det afsnit: ”I fremtiden vil skoleledelserne blive 
pålagt en rigid og anakronistisk ledelsesstil” – jeg aner ikke, hvor det kommer fra! Det har vi ikke hørt fra 
regeringen, vi har ikke hørt det fra kommunerne, vi har ikke hørt det fra nogen steder, så det synes, er en 
lidt uheldig måde at stille tingene op og ligesådan, at det er ubureaukratisk. Vi ønsker en ledelse og et 
samarbejde, og vi finder dette forslag i denne formulering helt unødvendigt, det giver os nærmere et 
forkert signal om hvad der måske kunne være dårlig ledelse. 
 
Der går ca. 9 måneder fra undfangelsen til fødslen af et lille barn. Graviditetstiden er forskellig, nogen får 
et ønskebarn, andre har ikke ønsket, at et dejligt samvær skulle udmunde i et lille barn, lige nu. Men de 
fleste bruger ventetiden bedst mulig, det tror jeg også det fleste ledere vil gøre her de næste 9 måneder vi 
har, godt til at udøve og frembringe et godt og konstruktivt samarbejde med alle medarbejderne. 
 
Tak for ordet. 
 
 
Kl. 11: 27/pos. 0:30:14 
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Ja, tak. Så skal jeg sige, at Emil Hemmingsens ændringsforslag til sit tidligere fremsatte forslag 05 er ble-
vet rettet til og det betyder, at ændringsforslag til kongresresolutions forslag C2, nr. 13, kan omdeles, tak. 
 
Så skal jeg sige, at dette nr. 13 erstatter således nr. 05, som I kan smide ud. 
 
 
Så vil jeg gerne give ordet til Ole Bjerre Martinussen, værsgo'. 
 
 
Kl. 11: 27/pos. 0:30:57 
Ole Bjerre Martinussen, Kr. 116: 
Ja, jeg vil gerne bakke op om Anes forslag til en kongresvedtagelse 07, fordi der er nogle rigtig gode og 
væsentlige pointer. Dog synes jeg, at den trænger til en uddybning i forhold til det professionelle råde-
rum. 
 
I Hedensted kommune og givetvis også rundt i landet hos jer andre, der kan vi godt finde ledere, der er 
villige til at sælge os et professionelt råderum for f.eks. en nedgang i ugentlig tilstedeværelsestid på 1 
time, mod at vi løser de tilbageværende opgaver i de, f.eks. 40 timer på vores plan. Det vil, efter min 
opfattelse, åbne døren for det grænseløse arbejde, som vi skal undgå, så derfor trænger det til nogle præ-
ciseringer af denne her kongresvedtagelse. 
 
Derudover er der en enkelt ændring mere, som måske mere er af redaktionel karakter, fordi der i 2. afsnit 
står: ”Det er folkeskolereformen, der giver arbejdsgiverne uindskrænket ledelsesret til at forvalte lærernes 
arbejdstid”. Det er vel reelt Lov 409, så det foreslår jeg ændret.  
 
Ellers en indsættelse i sidste sætning i første afsnit, efter børnehaveklasseledere, sådan at der står: ”Som 
kan sikre lærere og børnehaveklasseledere et reelt professionelt råderum”. Jeg hørte Ane tale om profes-
sionelt råderum, så jeg tror ikke vi er uenige her. 
 
I andet sidste afsnit kommer den største tilføjelse, efter professionelt råderum, hvor jeg gerne vil tilføje: 
”at det er et professionelt råderum, der står mål med opgavens omfang.” Det er væsentligt, hvis vi skal 
sikre os mod det grænseløse arbejde. Tak! 
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Kl. 11: 30/pos. 0:32:36 
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Ja, tak og Ole Martinussen fremsatte altså en række mindre ændringer til Ane Søegaards forslag til vedta-
gelse nr. 07. 
 
Så giver jeg ordet til Ane Søegaard. Værsgo' Ane. 
 
 
Kl. 11: 30/pos. 0:33:09 
Ane Søegaard, Kr. 12: 
Tak for det. Tusind tak for de bidrag, som jeg synes, for lige at starte med Ole Bjerres helt sikkert kvalifi-
cerede,… det gælder også Grethes bidrag, det kan jeg sagtens blive klogere af, så det synes jeg egentlig… 
samtlige af dem … Jeg er helt enig i den tekniske del omkring L409, det skal der selvfølgelig stå, som Ole 
siger. Jeg synes også det er rimeligt nok, at vi indtæller reelt, det mener jeg nemlig, at det kan handle om 
et reelt professionelt råderum. Så synes jeg faktisk formuleringen om, at det skal stå mål mellem opgaver 
og omfang, det var også det jeg sagde, som kommentar til det, det her med sammenligning mellem krav 
og ressourcer, så det synes jeg er fuldstændig rimeligt at tage med. Jeg vil gerne med de ting ændre mit 
eget forslag og det kommer skriftligt, jeg giver det til hovedstyrelsen efterfølgende. 
 
Jeg vil lige sige til Axel Bech, at jeg siger tusind tak for den anerkendelse, den tilkendegivelse, der er om, 
at man ønsker et samarbejde og jeg er rigtig glad for, at der fra skolelederforeningens repræsentant her-
oppe bliver sagt, at det er det vi kan se runde omkring i landet, det synes jeg er meget betrykkende, det 
synes jeg virkelig er positivt. 
 
Så vil jeg godt holde lidt fast i det her der bliver sagt, jeg er fuldstændig enig i, at det daglige samarbejde, 
der foregår på skolerne, det foregår jo med alle skolens professionelle. Det er alle lærere, alle børnehave-
klasseledere man snakker med, man drøfter udvikling af skolens arbejde, osv., men rammerne for det, 
det er altså noget man drøfter med de demokratisk valgte, nemlig tillidsrepræsentanterne, så derfor er det 
ikke uvæsentligt for mig, at det her, det handler om de rammer, der vil være for at implementere en 409 
på skolerne, og det foregår mellem de tillidsvalgte og arbejdsgiverne. Så det vil jeg egentlig godt have lov 
at fastholde. Tak. 
 
Kl. 11: 32/pos. 0:35:12 
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Ane, må jeg lige låne dig et øjeblik, tak. 
 
Ja, tak for det. Ane Søegaard var oppe og tilslutte sig de ændringsforslag, som Grete Funch og Ole Mar-
tinussen er kommet med og dem får vi skrevet sammen i et nyt forslag. 
 
Så skal jeg høre om der er flere, der ønsker ordet? 
 
 
Kl. 11: 32/pos. 0:36:06 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Godt, det er der så ikke på nuværende tidspunkt.  
 
Så stopper vi det delafsnit og vender tilbage til det efter frokost og så går vi tilbage til det afsnit vi var i 
gang med tidligere omkring ”Skoler og uddannelse” og vi har et forslag, der hedder nr. 12, som er et 
ændringsforslag til hovedstyrelsens eget forslag. Det forslag må gerne blive omdelt og det vil Dorte så 
kommentere om et øjeblik, når vi har det foran os. 
 
Ja, så ser det ud som om vi har fået delt papiret om til alle, så det I skal have fat i, det er det oprindelige 
forslag nr. C4, og så skal I have fat i det ændringsforslag, der hedder nr. 01, som Bob stillede og så er der 
så forslag nr. 12, som er det nye ændringsforslag.  
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Dorte, værsgo'. 
 
 
Kl. 11: 34/pos. 0:40:19 
Dorte Lange, næstformand: 
Ja, vi lyttede jo med interesse til Bobs fremlæggelse, det gjorde vi jo alle sammen, og i hovedstyrelsen 
tog vi egentlig udgangspunkt i vores drøftelse, at vi faktisk synes, at den resolution, som vi fremlagde, 
altså C4, meget tydeligt og præcist formulerede hvad det er vi vil sige med denne her resolution. Vi synes 
så også, at det som lå fra det lærerstuderende, var måske knapt så klart at se, hvad det er I vil med det 
her? Det synes fremgik rigtig tydeligt af Bobs fremlæggelse af ændringsforslaget. 
 
Vi synes, at vi hørte nogle meget klare pointer, som vi faktisk var enige i, som vi derfor har forsøgt at 
indarbejde i den, som nu ligger og hedder nr. 12. Vi synes, at der lå den pointe, at når vi snakker uddan-
nelse og når vi oversætter Thulas Neksis, som han jo hed, den tidligere præsident for EI, hans udtalelse 
om, at man ikke kan tale om hvad for et uddannelsessystem man vil have uden også at tale om hvilket 
samfund man vil have. Så taler man jo om hele uddannelsen, og ikke kun om grundskolen, og det var en 
af de pointer, der var fra de lærerstuderende, at det her er også nogle tendenser man kan se som stude-
rende. Det har vi så fået puttet ind i den oprindelige på den måde, at det står, som I kan se, i det afsnit, 
der starter med: ”Med begrundelse i konkurrencestaten er fokus ændret til at skolen og hele uddannelses-
systemet skal uddanne effektiv arbejdskraft”.  
 
En anden af de pointer, som Bob fremhævede, det var det her med, at udover at vi skal uddanne god 
arbejdskraft, selvfølgelig, og demokratiske borgere, så er det altså også vigtigt for os, at vores elever lyk-
kes som mennesker. Den pointe vil vi rigtig gerne putte ind og det gør vi så i, der hvor I kan se, i 3. af-
snit, med en sætning, som vi sætter på, vi var ved at putte det ind i en lidt længere sætning, men eleverne 
skal lykkes som mennesker – det synes vi er en væsentlig pointe. 
 
Så kunne vi også rigtig godt lide denne her point om, at uddannelsespolitikken ikke bare skal være som 
den del af beskæftigelsespolitikken og det har vi så også lagt ind, som det sidste ændringsforslag. 
 
Så er der også ændret en lille smule sprogligt i 2. afsnit, i stedet for at skrive: ”Det er skolens opgave at 
styrke…”, det stod der i den tidligere – der har vi skrevet: ”Skolen skal styrke samfundets mulighed…”, 
så har vi på den måde ikke delt opgaver ud til os selv. 
 
Ja, det er begrundelse for at vi nu har ændret C4 til det, som der ligger nu, med inputtet fra de lærerstu-
derende. 
 
 
Kl. 11: 39/pos. 0:43:07 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Ja, tak. Så havde vi forslag nr. C5, hvor vi havde 2 ændringsforslag, henholdsvis det der hedder 09 og det 
der hedder 11, og det vil Bjørn kommenterer. 
 
Værsgo' Bjørm. 
 
 
Kl. 11: 39/pos. 0:43:25 
Bjørn Hansen, hovedstyrelsen: 
Det var rart, at, med de forslag der er kommet og de bemærkninger der faldt til de forslag, der er kom-
met til vores forslag, også, kan høre, at der er enighed om sigtet med det vi vil, nemlig at få skabt kvalitet 
i de specialiserede tilbud til børn og unge og når vi snakker om det, så drejer det sig altså også om, i høj 
grad, den finansiering der skal til, for at skabe den kvalitet i de her tilbud. Vi har i hovedstyrelsen diskute-
ret meget, for vi havde egentlig sympati for, at gøre den kortere, som det forslag Marianne havde, men 
hver gang vi gik ind og kikkede på nogle af dem, så endte vi alligevel med de formuleringer, som gjorde, 
at den blev ligeså lang som vores egen og lignede den vi selv havde. De forslag, som Jette har, der ople-
ver vi, at vi ser den meget relateret mod Folkeskolen og børnene, eleverne i Folkeskolen og vores sigte er 
jo også, at det er på hele voksenspecialundervisningsområdet lige så meget som det er på børnespecial-
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området, det er kommunikationscentre, det er andre steder, det, det her drejer sig om, så derfor lander vi 
på, at vi fastholder vores forslag, oprindelige forslag, og det eneste vi så har kæmpet for at få ændret, det 
var overskriften. Det er ikke lykkedes særlig godt, skal jeg så sige, men vi har dog afkortet den med et par 
ord, så overskriften kommer til at hedde: ”Kvaliteten af de specialiserede undervisningstilbud skal sik-
res”, og så fastholder vi altså resten af teksten i vores resolutionsforslag. 
 
 
Kl. 11: 40/pos. 0:45:09 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Ja, tak.  
 
Så jeg skal bede jer om i det forslag, der hedder C5, at lige ændre overskriften, så I altså streger, der skal 
sættes fokus på UD, og skriver k’et med stort, så der kommer til at stå ”Kvaliteten af de specialiserede 
undervisningstilbud skal sikres”, ”Kvaliteten af de specialiserede undervisningstilbud skal sikres”. 
 
Det var bemærkningerne, så bliver det Bob Bohlbro. 
 
Værsgo' Bob. 
 
 
Kl. 11: 40/pos. 0:45:43 
 
Bob Bohlbro, hovedstyrelsen: 
 
Ja, tak. Jamen, jeg vil blot sige tak til hovedstyrelsen for at tage vores klare pointer med, som Dorte 
nævnte, og der er ikke nogen grund til at gå igennem den, jeg tror, at dette dokument eller resolution er 
blevet endnu stærkere og et godt udgangspunkt for, når vi alle sammen skal diskutere folkeskole og ud-
dannelser i alle mulige sammenhæge fremover, så vi støtter fuldt op om det nye resolutionsforslag 12. 
 
 
Kl. 11: 42/pos. 0:46:14 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Så det vil sige, at forslag nr. 01 fra Bob er trukket og det blev det oprindelige C4 jo også, af hovedstyrel-
sen, så i forhold til de der forslag, så har vi nr. 12 tilbage. 
 
Så er det Jette Husum. 
 
 
Kl. 11: 42/pos. 0:46:35 
Jette Husum, Kr. 113: 
Altså, vi er helt på det rene med, at det forslag, som vi har stillet for Randers, at det er temmelig langt, og 
jeg havde nok heller ikke forventet, at vi kunne få det hele med. Jeg synes, at Danmarks Lærerforening 
plejer at sige, vi hænger os ikke i mursten, vi arbejder ikke for mursten, vi arbejder for det der sker, inden 
bag ved murstenene og jeg synes med det hovedstyrelsen har skrevet, at der kommer vi til at gøre det på 
en måde for at bevare de der forskellige centre, og det er vel ikke det, der egentlig er vores hovedsigte. 
Vores hovedsigte er vel, jamen, de har en ekspertise, som vi skal bruge fortsat, men hvorfor skal vi bruge 
det, jo fordi vi har en stor gruppe, som har brug for at vi er der. Men så tænker jeg, at det er mere smart 
fra vores side, hvis jeg må bruge det ord, at vi får fokus på, at den række mennesker, ja, det skal ikke kun 
være Folkeskolen, men jeg har fortalt jer, at jeg kunne altså ikke lige finde ud af det, og it-formåen her er 
jo ikke sådan helt i top, så det har jeg ikke kunnet ændre på. Men, jeg synes, at hvis vi kan finde det ord, 
så skal vi altså have fokus på, at de personer, de bliver ladt i stikken, fordi det eneste kommunerne kikker 
på, det er at økonomien, den går hjem, men ikke, hvordan klarer de det, og er det tilbud, det korrekte 
tilbud til dem eller er det bare blevet udvandet og sendt ud til, at det er den enkelte lærer, der står med 
problemet i forhold til dem de nu har fået ansvaret at undervise for.  
 
Altså, jeg synes vi kan gøre det bedre og jeg kan slet ikke acceptere, at kvaliteten af de specialiserede un-
dervisningstilbud skal sikres – jeg synes simpelthen her må vi da virkelig have noget med kraft og saft i, 
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det er vores hovednerve, at værne om den, der er svag. Jeg synes, at det vender forkert. Jeg kan ikke nå at 
skrive, for jeg kan ikke komme på nettet, heller, og jeg vil gerne have min frokost, men jeg stiller mig 
meget til rådighed, så hvis vi kan snakke det, men jeg synes ikke det her, det er det, vi skal gå efter. 
 
 
Kl. 11: 44/pos. 0:48:33 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Så er det Anders Liltorp. 
 
 
Kl. 11: 44/pos. 0:48:43 
Anders Liltorp, Kr. 17: 
Jamen, ligesom en idé, den kun bliver en påstand eller et postulat med mindre man lever den, sådan er 
det jo også med resolutioner. Hvis ikke der kommer noget levende bag ved denne resolution, og der vil 
jeg lige anerkende Jørn, for han har faktisk i sin fremlæggelse af det her forslag C5, været inde på mange 
af de områder, som vi gerne vil have skal være med. Men så tænker jeg når nu…., jeg kan godt forstå 
man ikke altid kan lave noget der er spændende og frikadelleagtigt, som overskrift. Det kan heller ikke 
være målet i sig selv, men så må det være målet, at vi bruger den kongresresolution i vores kommunikati-
on, fordi hvis vi ønsker at sætte en dagsorden, og det er det, jeg tror vi egentlig gerne vil, hvor vi vil på-
pege de problemer der er med kommunernes overtagelse af mange af de specialiserede undervisningstil-
bud, og nu med fare for, også, at det sker med resten af de undervisningstilbud, inden for voksenspecial-
undervisning og alle de andre områder, der er blevet nævnt, jamen, så er det det, vi skal ud og fortælle en 
historie om, og der tror jeg, at Marianne kommer op og siger noget lige om lidt, det ved jeg, med et kon-
kret forslag om hvad man så kunne gøre.  
 
Jeg vil faktisk anbefale, at vi så finder nogle af de her historier, for det handler ikke kun om vores ar-
bejdsforhold, det handler altså om de mennesker, der kommer i klemme. Det handler om at finde, det 
behøver ikke være en Karina, men hvis vi nu var dygtige til at finde de mennesker, som er kommet i 
klemme, netop pga. af de her ændringer, så ville vi jo have en rigtig god sag og så ville vi med sådan en 
resolution vise medlemmerne, at vi rent faktisk mener det vi siger, og vi prøver at gøre noget ved det, for 
jeg tror ikke på, at der er nogen politikere, der vil have det rart, hvis de hører om en far, der har været 
udsat for et trafikuheld, og fordi han ikke har fået den rette genoptræning med de rigtig dygtige lærere og 
undervisere, så kan han ikke længere fortælle godnathistorier til sine børn. Det er jo sådan nogle ting, 
som vi bliver nødt til at få frem i lyset, fordi det er det, der er konsekvenserne af de ting, som vi taler 
manglende kvalitet på de specialiserede undervisnings- et eller andet, meget fin overskrift, fordi det er 
menneskene vi så skal have frem. Det vil jeg i hvert fald anbefale. 
 
 
Kl. 11: 45/pos. 0:51:03 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Så er det Marianne Henriksen. 
 
 
Kl. 11: 45/pos. 0:51:10 
Marianne Toftgaard Henriksen, Kr. 26: 
Jeg er så glad for at Anders ved, hvad jeg vil sige, jeg er nemlig ikke selv helt sikker på det. Overflyvning 
kunne være et emne, som vi kunne tage op her. Vi kunne overflyve specialundervisningsmiljøet. 
 
Jeg synes, at det giver god mening at fastholde hovedstyrelsens resolutionsforslag, fordi der står rigtig 
mange gode ting i det, og så vil jeg jo sige, som Anders var lidt inde på, det vi vil med sådan én, er jo ikke 
bare at sende den ud, og så er det det. Det vi vil med sådan én er, at tage afsæt i den, for at kunne kom-
munikere alt det ud, som vi er bekymrede for, og som vi godt vil have taget hånd om, for vi vil gerne 
have taget hånd om alle de børn og unge og voksne, som ikke får den undervisning, som de har brug for.  
 
Så jeg trækker mit forslag og håber, at vi vedtager det andet. Jeg har kun en lille detalje i sidste afsnit, 
kunne vi ikke få fjernet det der ”de” foran børn – det er sådan bare rent sprogligt! 
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Kl. 11: 47/pos. 0:52:22 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Bjørn. 
 
 
Kl. 11: 47/pos. 0:52:27 
Bjørn Hansen, hovedstyrelsen: 
Til den sidste rettelse, Marianne, den tager vi med, men til Jette vil jeg sige, at de ting, som du gør op-
mærksom på, jamen, det er også de ting, der ligger i vores, og vi har jo argumentationen for alle de her 
forskellige områder, det er både børn og unge, som der står, vi skal have fokus på og det er ikke murste-
nene, men det er nok så meget de eksperter, der skal sørge for, at netop de her børn og unge eller voks-
ne, som har nogle særlige behov, at de kan få den rette hjælp. Det er dem vi sådan set, det er jo de ek-
sperter, der sidder med den viden vi skal have fokus på, og det er det vi prøver at gøre med denne her 
resolution og det er klart, at vi vil, som Marianne også sagde, at det vil vi gå ud og arbejde for. Det er jo 
ikke bare en resolution vi sender af sted, og så tror vi, at det her sker. Vi er også nødt til, i vores snak 
med politikerne osv. i systemet, at få sat denne her fokus, for det er det, vi vil.  
 
Vi har tidligere, som jeg også nævnte, haft denne her diskussion oppe på kongressen og vedtaget nogle 
resolutioner, og jeg har faktisk også tidligere haft et eksempel omkring en hjerneskadet person, og de 
ting, som han var udsat for og vi kan måske godt finde nogle flere eksempler med kød og blod på, det 
skal da ikke være usagt, og når vi går til politikerne, så kan det da godt være, at det er sådanne historier, 
også, der skal frem – men, hvis vi kan finde dem. Det er lidt svært at få nogen til at fortælle konkret om, 
hvad det er for nogle oplevelser de har haft, men det prøver vi selvfølgelig også at kikke på, Anders. 
 
 
Kl. 11: 50/pos. 0:54:15 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Ja, tak.  
 
I hørte, at Marianne Henriksen trak forslag nr. 11 og I hørte også her, at Bjørn sagde ok til den lille æn-
dring i C5, i sidste afsnit, at ”de” går ud, så der står: ”Det er en samfundsmæssig opgave at sikre, at såvel 
børn som voksne, osv.” 
 
Så der det formanden. 
 
 
Kl. 11: 50/pos. 0:54:43 
Formand Anders Bondo Christensen: 
Det er en kommentar også til Anders, der siger, at vi har ikke kendt vores besøgstid. Jeg tror nogenlunde 
det kunne oversættes på den måde. Jeg er helt enig i, at vi burde, eller at det havde været meget ønskeligt, 
i hvert fald, hvis vi var trængt mere igennem med denne her dagsorden. Jeg forstår også godt den frustra-
tion, som nogen af dem, der til daglig står midt i udfordringer med at skulle leve op til deres ambitioner 
og det ansvar de har i forhold til både de børn og voksne, der har de særlige behov, de frustrationer de 
har. Det er helt utilfredsstillende, altså, jeg besøgte en voksenspecialskole på et tidspunkt, hvor jeg jo så, 
hvordan man nu sendte sådan nogle tilbudsbrochurer ud, fordi man skulle skaffe kunder til butikken og 
hvordan de fortalte, at de måtte jo hele tiden, ligesom, tilpasse tilbuddene i forhold til den økonomi, som 
kommunerne var parate til at stille til rådighed.  
 
Jeg prøvede at tegne billedet i min mundtlige beretning i forhold til denne her dreng, der kommer på 
prøve på en skole og tænk, at det vil koste skolen en formue, hvis de ikke skynder sig, at smide ham væk 
i løbet af 3 måneder. De var så heldige at få ham på prøve, det er ellers ikke normalt i den pågældende 
kommune – altså, det er jo fuldstændig grotesk, og vi skal gøre alt hvad vi kan for at prøve at få tegnet de 
billeder, fortalt de historier. Det tror jeg ikke vi kan gøre i en resolution, jeg foreslå det faktisk oppe i 
hovedstyrelsen, om vi skulle prøve med det, så fik jeg at vide, at det ikke var Ekstrabladet, der var til 
kongres.  
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Jeg tror også, at det er rigtigt, at det skal vi holde os fra i en resolution, men jeg synes bare, at det er de 
historier, som vi bliver nødt til at bringe på banen. Jeg er helt sikker på, at Karina ikke havde fået et an-
det tilbud, hvis det ikke var fordi, hun var kommet i fjernsynet. Vi kan bare ikke stille os tilfredse med, at 
det kun er Karina, der får et andet tilbud, fordi vi har kendskab til, at der er nogle borgere i det her sam-
fund, der bliver svigtet, og så har vi altså en forpligtigelse til at bruge vores professionelle stemme og 
gøre opmærksom på det. Derfor skal vi selvfølgelig også følge op på det her, og I må rigtig gerne hjælpe.  
 
Vi ved, at der er blevet opbygget et samarbejde mellem vores kommunikationsafdeling og jer, og hvis I 
støder ind i nogen af de her historier, så kom og fortæl os det.  
 
Bjørn har så ret i, at de kan nogle gange være svære, fordi nogen er omfattet af tavshedspligt og nogen vil 
helst ikke stå frem, osv., men vi må bare konstatere, at hvis vi ikke kommer med de konkrete eksempler, 
så er det meget svært at få rejst de her dagsordener. 
 
Så det vil jeg gerne sige, at det vil vi samarbejde med jer om. Hvis I har eksemplerne, så bring dem ind til 
os. 
 
Så synes jeg altså ikke, at det vi snakker om i vores resolution, er mursten. Det synes jeg bestemt ikke! 
Jeg synes, at vi har fokus på, at der skal være et kvalificeret tilbud til de børn og voksne, der har brug for 
et ekstraordinært undervisningstilbud og det er kvaliteten i tilbuddene vi bekymrer os om. Vi har ikke 
spor problemer i hele inklusionsdagsordener, og det har vi sagt fra starten af, men hvis den ekspertise, 
der skal til for at de elever, som nu skal være en del af normalundervisningen, hvis den ikke er til stede, 
så svigter vi eleverne, og vi svigter i øvrigt også de øvrige elever i klassen.  
 
Vi ser på voksenspecialundervisningsområdet, at voksne mennesker, der af den ene eller anden grund 
har brug for et højt kvalificeret undervisningstilbud, i stigende grad får noget, som man i bedste fald kan 
kalde pasning eller opbevaring. Det var bl.a. det vi så med Karina, og det er altså bare ikke godt nok og 
jeg har lidt på fornemmelsen her, at det er også denne her kolde og kyniske dagsorden. Kan de blive et 
aktiv på arbejdsmarkedet, så lad os se, at få dem repareret, men hvis vi kan se, at det alligevel er håbløst, 
så må vi hellere prøve at passe dem. Det lyder ikke rart at sige, men det er den fornemmelse man kom-
mer til at sidde tilbage med. I hvert fald, så kan vi konstatere, som jeg også sagde i min beretning, at det 
er kommunernes økonomi, der i den grad bliver styrende for, hvilke tilbud de får, og ikke hvad de har af 
behov.  
 
Jeg synes altså, at det er det vi prøver at gøre opmærksom på med denne her, men som sagt, vi vil rigtig 
gerne følge op på den, i et samarbejde med jer, og den bedste måde vi kan få hul i forhold til  
denne her dagsorden, det er altså konkrete eksempler. 
 
 
Kl. 11: 55/pos. 0:59:27 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Så bliver det Jette Husum. 
 
 
Kl. 11: 55/pos. 0:59:42 
Jette Husum, Kr. 113: 
Altså, jeg er enig i det Anders siger, men det er bare som om, du ser det fra én vinkel og min dagligdag 
gør, at jeg måske ser det lidt fra en anden vinkel eller har et andet vindue at kikke ind af, men det er jo 
den samme substans, det er den samme bekymring over det her. 
 
Det er nok ikke tiden til, at vi rigtig kan få lavet det om, jeg synes jo stadigvæk, at det skulle være lidt 
mere mundret dansk, almindelig dansk, men jeg trækker mit forslag. 
 
 
Kl. 11: 56/pos. 1:00:17 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Ja, Jette Husum trak sit forslag nr. 09. 
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Så bliver det Morten Refskov. 
 
 
Kl. 11: 56/pos. 1:00:26 
Morten Kvist Refskov, Kr. 21: 
Jeg har i virkeligheden en lidt generel kommentar til måden vi håndterer resolutionerne på, som også er 
meget udtalt i denne her forbindelse. 
 
Det jeg hører er i virkeligheden, at vi er rigtig enige om indholdet. Vi synes alle sammen, at det er for galt 
den måde det bliver håndteret på, at det er forkert. Men måske kunne vi nogle gange overveje, at vi har 
en drøftelse på et andet fagligt niveau her i salen, og så melder vi noget ud til offentligheden, som offent-
ligheden skal kunne forstå. Jeg er ikke sikker på, at den måde det her bliver formuleret på, er noget der 
trænger rigtig igennem til offentligheden, så måske skulle vi overveje i resolutioner, i højere grad, at koble 
vores kommunikationsafdeling på, når vi nu har en sådan og sige, vil det her virke, vil man forstå det 
udadtil, det som vi rigtig gerne vil formulere os omkring?  
 
Det er ret gennemgående, det er i virkeligheden nogen af de pointer, som jeg også har hørt Anders Lil-
torp har været oppe og fremlægge, og det gør sig også gældende her. Jeg er ikke sikker på, at vi kan nå 
det lige nu, men jeg synes, at vi skal overveje det fremadrettet, fordi jeg har endnu ikke hørt, i virkelighe-
den, indholdsuenigheder, men mange uenigheder omkring hvordan vi kommunikerer det. 
 
 
Kl. 11: 57/pos. 1:01:36 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Formanden. 
 
 
Kl. 11: 57/pos. 1:01:43 
Formand Anders Bondo Christensen: 
Det er vi helt enige i, Morten, i hovedstyrelsen og vi tager faktisk løbende denne her diskussion og jeg 
kan fortælle jer, at der er flere og flere fagforeninger, som helt dropper det at vedtage resolutioner på 
deres kongres, fordi man har lavet den samme konstatering som du gør, at det ikke er dem, der rydder 
forsiden. 
 
Derfor tror jeg også, at vi skal være meget opmærksomme på, at hvis vi vil fortsætte med den tradition vi 
har, og det siger jeg ikke nødvendigvis vi skal, men så forudsætter det, at vi følger op med en aktiv kom-
munikationsstrategi. Man kan sige, at når vi har drøftet, hvorfor vi bliver ved med resolutioner i hoved-
styrelsen, så har det i hvert fald den fordel, at det er med til at skærpe organisationens opmærksomhed 
omkring de her emner og det er også med til at, synes jeg, ikke bare skærpe opmærksomheden, men også 
prøver at være mere præcise på, hvad er det i virkeligheden vi skal have fokus på i vores fremtidige ar-
bejde.  
 
Men jeg deler fuldstændig din oplevelse af, at de resolutioner vi laver her, de rydder ikke forsiden i sig 
selv. Det tror jeg bare vi skal have som en erkendelse, og så vil vi meget gerne være med til at fortsætte 
den diskussion, også uden hovedstyrelsens regi. Kan vi finde en anden måde at gøre det på. 
 
 
Kl. 11: 59/pos. 1:03:12 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Ja, altså det er min konstatering at vi er færdige med den del, der hedder ”Skole- og uddannelsespolitiske 
forhold”, så vi skal til at forholde os til, dels de forslag til resolutioner, der er, og dels delafsnittet. 
 
Vi har liggende af resolutioner, vi har den, der hedder nr. 12, og derudover har vi den, der hedder C5 og i 
C5 er der lavet et par småændringer. Overskriften er kommet til at hedde: ”Kvaliteten af de specialisere-
de undervisningstilbud, skal sikres” og i den sidste blok, hvor der står: ”Det er en samfundsmæssig op-
gave at sikre, at såvel de børn som voksne…”, der skal ”de” ud. 
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Ok, vi starter med at tage stilling til nr. 12, altså ændringen til det oprindelige C4. 
 
Jeg vil gerne se, hvem der kan stemme for forslaget? 
 
Ja, tak. Er der nogen, der stemmer imod forslaget? 
 
Det er der ikke. Er der nogen, der ønsker at tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod forslaget? 
 
Ja, tak. Forslaget er vedtaget. 
 
Så går vi videre til nr. C5 med ændringen i overskriften og ordet ”de” eller der går ud i sidste blok.  
 
Jeg vil se, hvem der kan stemme for forslaget? 
 
Ja, tak. Ja, tak. 
 
Er der nogen, der stemmer imod forslaget? 
 
Det er der ikke. Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod forslaget? 
 
Ja, tak. Forslaget er vedtaget. 
 
Så stemmer vi om delafsnittet om ”Skole- og uddannelsespolitiske forhold”. 
 
Jeg vil gerne se, hvem der stemmer for? 
 
Ja, tak. Er der nogen, der stemmer imod? 
 
Er der nogen, der ønsker at tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod forslaget? 
 
Ja, tak. Delafsnittet er vedtaget. 
 
Se nu har klokken passeret 12:00, vi skal lige bruge 5 min. til – det skal vi ikke? Ok! Det skal vi ikke, 
godt! 
 
Så holder vi frokostpause og nu er klokken blevet 5 min. over 12, men vi starter kl. 14:00 her igen og til 
hovedstyrelsen, hovedstyrelsesmøde kl. 13:00, 13:15 er der hovedstyrelsesmøde.  
 
Velbekomme! 
 
FROKOST 
 
Kl. 14: 00/pos. 0:10:27 (nyt bånd 126) 
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Vi fortsætter behandlingen af delafsnit 3 om overenskomstforhold, som vi ikke blev færdige med før 
frokost. 
 
I har fået omdelt et forslag til en kongresvedtagelse nr. 15, som ligger foran jer. Den vil blive fremlagt af 
formanden, som hermed får ordet. Værsgo'. 
 
 
Kl. 14: 03/pos. 0:11:04 
Formand Anders Bondo Christensen: 
Ja, jeg vil dels kommentere på forslag 15 og så vil jeg også kommenterer på C1, hvor der også var nogle 
ændringsforslag til. Lad os på dirigentens anvisning tage nr. 15 først. Vi har lyttet til den debat, der har 
været og jeg synes der var meget god overensstemmelse med det der blev sagt her på talerstolen, og det 
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har jeg prøvet at signalere i min mundtlige beretning, nemlig, at vi står overfor en stor, fælles udfordring 
for at få, jeg havde nær sagt, den nye virkelighed til at fungere, og det er i virkeligheden også noget af det, 
vi kommer til at snakke om under strategidebatten senere på kongressen, og jeg ved også, at både Ane og 
dirigenterne var lidt i tvivl om dette her skulle placeres her eller under strategidebatten. Nu ligger det så 
her, og vi har prøvet at lave et nyt forslag, hvor vi har prøvet at lægge det mere ind i også den ramme 
som det skal have, som et vedtagelsesforslag. Når vi snakker vedtagelse, så der det jo noget vi beslutter 
organisationen skal arbejde med. Derfor vil vi foreslå, at vi vedtager i Danmarks Lærerforening, at vi 
aktivt arbejder for skoleledere, kredse og tillidsrepræsentanter og i fællesskab sikrer lærere og børnehave-
klasseledere et reelt professionelt råderum. Det er det vi læser som hovedbudskab i Anes første afsnit.  
 
Så var Axel oppe og sige det der omkring den anakronistiske ledelsesstil, osv., at det var der ingen der 
ønskede og jeg synes også vi skal lade være med at signalere, at det bliver vi muligvis pålagt, fordi vi øn-
sker det ikke og derfor har vi prøvet at lave det afsnit om og sige at ingen af os ønsker en rigid og ana-
kronistisk ledelsesstil, hvor skolens behov for fleksibilitet og tillid erstattes af optælling og kontrol. Jeg 
har i hvert fald hørt det som et fælles budskab, og vi har også et fælles ønske om, at der bliver fokus på 
undervisningen, lærernes undervisning, mulighed for at lave god undervisning, og derfor formulerer vi 
det 3. afsnit: ”Det er vigtigt at muligheden for at udøve pædagogisk ledelse fremmes. Derfor skal vi i 
fællesskab stræbe efter, at finde ubureaukratiske løsninger, som sikrer ledere, lærere og lærerteam et pro-
fessionelt råderum, der står mål med opgavens omfang.” Så vil jeg gerne sige, her er selvfølgelig under-
forstået børnehaveklasseledere, men vi har nævnt børnehaveklasseledere en gang og det bliver lidt tungt, 
hvis vi skriver det en gang mere. 
 
Når vi taler om ledernes professionelle råderum, så er det jo fordi, at der er flere ledere der giver udtryk 
for, at de føler, at nu begynder nogen at indskrænke deres professionelle råderum, altså, når KL begynder 
at sige, at I skal gøre sådan eller en kommunal forvaltning begynder at lægge bestemte rammer ud for 
ledelsen, så er det jo i virkeligheden ledelsens professionelle råderum, der indskrænkes. Det har vi heller 
ikke interesse i, for vi har også interesse i, at der er ledere, som har mulighed for at lave den ledelse, som 
de mener, der er den rigtige, ud fra de givne vilkår, der er på deres skole.  
 
Så det skal være vores forslag, at vi vedtager dette her og dermed er så også et ændringsforslag eller et 
erstatningsforslag i forhold til Anes. 
 
Omkring C1 som handler om den danske aftalemodel, der lå der nogle ændringsforslag fra Emil og An-
ne-Mette var oppe at sige, om vi ikke skulle prøve at præcisere dette her med den demokratisk valgte 
repræsentation.  
 
Vi vil gerne være med til at ændre overskriften, så det ikke bare hedder den danske aftalemodel, men 
regeringen spiller hassard med den danske aftalemodel.  
 
Så vil vi gerne nede i den 3. blok, den store blok, i andet punktum lave en tilføjelse, men jeg vil lige læse 
op fra starten af blokken, så den kommer til at lyde sådan er: ”Aftaler og overenskomster er ikke en trus-
sel mod velfærdssamfundet eller Danmarks konkurrenceevne i en globaliseret verden. Tværtimod giver 
den danske aftalemodel vort demokratisk valgte repræsentanter og forhandlere en unik mulighed for at 
tage fælles ansvar og løse de udfordringer vi står overfor.” På den måde at prøve at få det her begreb 
”demokratisk valgte tillidsrepræsentanter” markeret i resolutionen. Så det skal være forslaget til hen-
holdsvis nr. 15 og så ændring til vores eget C1. 
 
Kl. 14:08 /pos. 0:15:47  
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Tak for det. Vi fik fremlagt hovedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse 15 og en række ændringer til 
hovedstyrelsens forslag C1. 
 
Så giver jeg ordet til Gordon Ørskov Madsen. Værsgo'. 
 
 
Kl. 14:08 /pos. 0:16:04 
Gordon Ørskov Madsen, hovedstyrelsen: 
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Tak. Jeg vil kommentere ændringsforslagene til C2, Emil Hemmingsens forslag 13. 
 
Vi har i hovedstyrelsen gransket nøje, hvor vi kunne finde noget i Emils forslag, som kunne gøre vores 
forslag bedre og det er lykkedes, 2 steder, det er alligevel noget. 
 
Vi vil meget, meget gerne holde fast i overskriften, fordi Emil du var heroppe og sige, at der skal noget 
mere knald på overskrifterne og så kommer du med noget, med noget mindre knald på, så vi vil tillade os 
at fastholde vores overskrift.  
 
Du har en pointe i, at du starter med, det her med at opfordre regeringen til at gå ind i nogle drøftelser, 
det er en væsentlig pointe, en vigtig pointe, som skal længere frem, og derfor vil vi foreslå, at det, der er 
C2’s næstsidste afsnit, altså, lige før ”give lærerne pengene tilbage”, den blok ”Danmarks Lærerforening 
opfordrer regeringen til straks at indgå drøftelser med LC om hvordan lærerne kan kompenseres for de 
fjernede overenskomstmidler”, den rykker vi simpelthen op øverst, lige under overskriften. Det var den 
ene ting. 
 
Så er der selvfølgelig den ændring i C2, som jeg fremlagde under den første fremlæggelse. Jeg tror også I 
kan se den bag mig her. 
 
Den sidste ændring vi foreslår er, at vi i den blok, i den sidste sætning, ”og det underminerer tilliden til 
aftalesystemet”, indføjer ”og folkestyret”, altså, indføjer ”og folkestyret”, så vi tager den dimension med. 
 
Så ligger der et nyt C2 med de her ændringer og det vil jeg opfordre til at I stemmer for, og forslag 13 
dermed er imødekommet i det. Tak for det. 
 
 
Kl. 14:10 /pos. 0:18:24  
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Ja, tak, vi fik fremlagt en række ændringer eller et par ændringer til hovedstyrelsens forslag C2, som I 
kunne se på bagtæppet, de er indføjet der. 
 
Så vil jeg gerne give ordet til Ane Søegaard, værsgo'. 
 
 
Kl. 14:10 /pos. 0:18:37 
Ane Søegaard, Kr. 12: 
Tak. Nu synes jeg somme tider det er sådan, at når man har et rigtigt stærkt team, så får man bedre resul-
tater end det arbejde man udvikler, når man er alene. 
 
Jeg synes faktisk kongressen her er et rigtig stærkt team, og jeg synes at vedtagelse 15 er et resultat af det 
stærke teamsamarbejde, så jeg trækker mit forslag og vil i stedet for anbefale at stemme for hovedstyrel-
sens forslag nr. 15. 
 
 
Kl. 14:11/pos. 0:19:07 
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Det var altså forslag nr. 07, som Ane Søegaard hermed trak. 
 
Anders Balle, værsgo'. 
 
 
 
Kl. 14:11 /pos. 0:19:16 
Anders Balle, hovedstyrelsen: 
Tak for det. Fra skolelederforeningens side, der synes vi at samarbejde er en selvfølge, så derfor har 
egentlig ikke behov for at skulle lave en vedtagelse, men det er der åbenbart nogen der synes at vi skal. 
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Den nye nr. 15 her, der er udformet, den kan vi i sit indhold, osv. godt støtte fra skolelederforeningens 
side. Det der med den rigide og anakronistiske ledelsesstil, jeg ved ikke rigtig hvem det er, der taler om 
det, det er i hvert fald ikke os. Det er heller ikke regeringen og KL, der taler om det, men der er nogen, 
der taler om det, men det vil vi i hvert fald ikke have. Det er der heller aldrig nogen der har ønsket, så på 
den måde er det sådan et begreb, synes jeg, der svæver rundt i luften, som et slags skræmmebillede, som 
ikke findes. 
Jo skræmmebilledet findes, men det findes ikke i virkeligheden. Så jeg synes helst det skulle være ude, 
men det skal ikke skille os ad.  
 
Et stort flertal af skoleledernes repræsentanter kan stemme for dette her forslag og det vil vi gøre. Sam-
arbejde er et must, vi er afhængige af et godt og fornuftigt samarbejde på skolen, sådan skal det være. 
 
 
Kl. 14:13/pos. 0:20:28 
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Ja, tak. Emil Hemmingsen. 
 
 
Kl. 14:13 /pos. 0:20:36 
Emil Hemmingsen, Kr. 19: 
Ja, det er til C2 og jeg vil sige, Gordon, jeg kan godt se de kosmetiske imødekommelser, som du har la-
vet, men jeg synes stadigvæk, at vi skal have mulighed for at stemme om, hvorvidt det er for skingert at 
skrive det med tyveri ved højlys dag og jeg synes, at det afsnit, der stod næstsidst i C2, om at vi ”opfor-
drer” regeringen til noget – i mit forslag der står der ”regeringen må straks indgå i noget”, det synes jeg 
står skarpere, så derfor trækker jeg altså ikke mit forslag og vedholder det. 
   
Tak til dirigenten for at gøre mig opmærksom på, at der også var 04 til C1, og der synes jeg til gengæld 
jeg kan imødekomme det og så trækker jeg mit ændringsforslag. 
 
 
Kl. 14:14/pos. 0:20:37 
Dirigent Helle Hjorth Bentz 
Ja, tak. Emil Hemmingsen var altså oppe og trække sit forslag 04 til C1, men fastholdt forslag nr. 05 til 
C2. 
 
Så er det formanden, værsgo'. 
 
 
Kl. 14:14/pos. 0:21:53 
Formand Anders Bondo Christensen: 
Det var lige til ordene anakronistisk ledelsesstil og rigid ledelsesstil.  
 
Nej, det mener jeg heller ikke er så noget der florerer, men jeg vil bare sige, at den måde vi ser tingene 
udvikle sig på, på den del af statens område, der allerede er gået i gang med de nye aftaler, det er i hvert 
fald skræmmende. Altså, jeg synes det her med, at når en leder vælger, i samarbejde med medarbejderne 
og tillidsrepræsentanten på et gymnasium, at indgå en aftale, så bliver man kaldt til orden inde i Køben-
havn, det synes jeg godt nok, er stærkt ubehageligt. Vi ved jo også, at der ligger nogle udmøntninger af 
den statslige aftale, som virker fuldstændig vanvittig, altså, de begynder at komme ind, meldingerne om 
en gymnasielærer, der skal til læge om eftermiddagen kl. 15:30, og arbejdsdagen slutter først kl. 16:00, får 
besked på, at når hun så er færdig med at være til lægen, så skal hun komme tilbage på gymnasiet og tage 
den halve time, uagtet, at der ikke er en anden lærer tilbage, at der ikke er en elev. Det er jo sådan nogle 
fuldstændig vanvittige udmøntninger, som jeg er helt enig med dig i, Anders, det er der ikke nogen af os 
der ønsker, men vi ser det bare og det er det, vi skal være opmærksomme på, at der er åbenbart nogen, 
der mener, at det er moderne ledelse. 
 
 
Kl. 14:16/pos. 0:23:46  
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Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Ja, der er ikke flere, der har bedt om ordet. 
 
Så skal vi have gjort dette punkt færdigt, delafsnit 3 om overenskomstforhold.  
 
Udover, selvfølgelig, en delafstemning til sidst, så ligger der i øjeblikket 4 forslag, 3 forslag og 1 vedtagel-
se, som vi skal have stemt om. 
 
Det første forslag, der skal til afstemning, det er C1. Det er med de ændringer, som blevet føjet ind tidli-
gere i dag, for lidt siden. I kan se ændringen heroppe bag ved mig på bagtæppet og vi har markeret de 
ændrede formuleringer med ”fed”, ja, det er lidt svært at se, men jeg skal nok læse det højt. Det der står 
på bagtæppet, det er deri ændringerne består, vi har ikke sat hele teksten i forslaget op, det kan ikke stå 
her, så skal vi scrolle frem og tilbage. 
 
I C1, hovedstyrelsens forslag til kongresresolution C1, der forslås overskriften ændret til ”Regeringen 
spiller hasard med den danske aftalemodel”.  
 
Nede i det 3. afsnit, som afledes med ”Aftaler og overenskomster”, der er der i 3. linje et afsnit, der star-
ter med ”Tværtimod giver den danske aftalemodel og demokratisk valgte forhandler en unik mulighed 
for at tage fælles ansvar for at løse de udfordringer vi står overfor”, og så er resten af forslaget uændret. 
 
Jeg vil gerne se, hvor mange der kan stemme for dette forslag? 
 
Ja, tak! 
 
Er der nogen, der ønsker at stemmer imod? 
 
Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod? 
 
Ja, tak! Forslaget er vedtaget.  
 
Så går vi til kongresresolution C2 og der har Emil Hemmingsen fastholdt sit ændringsforslag til hoved-
styrelsens resolutionsforslag C2, det er forslag nr. 13. 
 
Jeg vil gerne se, hvor mange der kan stemme for dette forslag?  
 
Det er ændringsforslag til forslag til kongresresolution C2, det er forslag nr. 13 fra Emil Hemmingsen. 
 
Jeg vil gerne se, hvor mange der kan stemme for?  

Ja, tak! 
 
Er der nogen, der stemmer imod forslaget? 
 
Ja, tak! 
 
Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod? 
 
Ja, tak! Forslaget er forkastet. 
 
Så vender vi os tilbage til hovedstyrelsens forslag til kongresresolution C2, under overskriften, ”Tyveri 
ved højlys dag”. Der har vi igen, som det fremgår på bagtæppet, fået indarbejdet de få ændringer, som er 
blevet fremsat i dag. 
 
For det første, er der kommet en ny indledning, et nyt første afsnit, idet det næstesidste afsnit, ”Dan-
marks Lærerforening opfordrer regeringen til straks at indgå i drøftelser med LC om, hvordan lærerne 
kan kompenseres for de fjernede overenskomstmidler”, det er blevet rykket op nu som det første afsnit.  
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I det nu 4. store afsnit, under behandlingen af Lov 215 i , er der sket følgende ændringer:  
”Det er uhørt, at regeringen kun inddrager den ene part. Gennem lovindgrebet vælger man, at fjerne 
overenskomstmidler fra en lønmodtagergruppe og i samme forbindelse afviser man en anmodning om 
en drøftelse af forholdet.” Den sidste ændring kommer i den næste linje: ”Det er en krænkelse af demo-
kratiet, og det underminerer tilliden til aftalesystemet og folkestyret”, er der så blevet tilføjet. 
 
Så er der ikke flere ændringer til C2 og jeg vil gerne se hvor mange, der kan stemme for dette forslag? 
 
Ja, tak! 
 
Hvem stemmer imod? 
 
Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod? 
 
Ja, tak! Forslaget er vedtaget. 
 
Så udestår hovedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse nr. 15, ”Vi vil sammen arbejde for en fælles løs-
ning”. 
 
Jeg vil gerne se, hvor mange der kan stemme for denne vedtagelse?  
 
Ja, tak! 
Er der nogen, der ønsker at stemmer imod? 
 
Ja! 
 
Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod? 
 
Ja, tak! Kongresvedtagelsen er vedtaget.  
 
Så skal vi have sat dette delafsnit nr. 3, vedrørende overenskomstforhold under til afstemning. 
 
 
Jeg vil gerne se, hvor mange der kan godkende dette delafsnit? Hvem stemmer for? 
 
Ja, tak! 
 
Er der nogen, der ønsker at stemmer imod? 
 
Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod? 
 
Ja, tak! Delafsnit 3 er godkendt.  
 
Tak for det. 
 
 
Kl. 14:23/pos. 0:29:39  
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Så går vi videre til delafsnit nr. 4, som er om organisatoriske forhold. Der har vi i hvert fald ikke på nu-
værende tidspunkt haft nogen forslag til behandling.  
Jeg har indtegnet Vibeke Lynge. Vibeke, ordet er dit! 
 
 
Kl. 14:23 /pos. 0:30:13 
Vibeke Bøgh Lynge, Kr. 16: 
Ja, jeg vil godt sige, at Anders har gjort det igen – fået mig til at se ”rødt”. 
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Jeg ved ikke om I kan gætte, hvad Anders hedder til efternavn? Han hedder ikke Bondo men Balle. I 
denne uges nr. af ”Folkeskolen”, det blev lagt på vores borde, her i formiddag, er der et interview med 
Anders Balle om arbejdspladser.  
 
Han har faktisk nogle gode udsagn, de overstøves desværre af de negative, men nogen af de gode er, at 
der skal ikke være noget med at lærerne tvinges ud og sidder alene i klasselokalet. ”For mig at se, er det 
optimale, hvis hvert team har et gruppelokale, hvor alle kan have deres ting og computere. En række 
lokaler med skrivebord til hver lærer, er der ikke behov for.” Men det midt i, med at vi skal da have et 
teamlokale, hvor vi kan arbejde, og vi kan have vores ting, det har Anders fuldstændig ret i. 
 
Han siger så længere nede i samme spalte, at selvfølgelig skal lærerne have nogle ordentlige forhold. Be-
hovet er, at man skal kunne holde møder sammen, man skal kunne forberede sig sammen og der skal 
være mulighed for fred og individuel forberedelse. Det er jeg fuldstændig enig med Anders i, men så 
skriver han, eller siger han, ”vi har en dårlig udnyttelsesgrad af skolernes lokaler i dag, der er altid steder, 
hvor man kan finde ro, i løbet af dagen.” Det er der altså ikke på de skoler jeg kender ude i Taastrup, det 
vil jeg godt sige, med mindre man vil sidde i ubenyttede klasselokaler, men det har Anders jo lige tidlige-
re sagt, at det er ikke der, vi skal hen. 
 
Så kommer problemerne først rigtigt nu, Anders, fordi vi har en lærer her, der skal rette 20 stile og vil 
gerne have fred og ro og kan ikke finde et sted på skolen og finde fred og ro. Så siger Anders, ”han kan 
gå hjem til køkkenbordet og rette sine stile”, og så bliver han spurgt af journalisten om hvad så med 
hjemmearbejdspladser og sådan noget, og så svarer Anders ovre i 3. spalte, ”jamen, han kan kun få.. altså 
hvis han vil have det, så laver vi den aftale om, så skal han ikke hjem til køkkenbordet. Han kan kun få 
den aftale, hvis det kan foregå ordentligt. Hvis han protesterer, kan han ikke få en aftale om at sidde 
hjemme og rette opgaver”. Så kære venner, I skal overhovedet ikke komme til kollegaerne derhjemme og 
sige, ”jamen, der er noget formål med…, fordi så skal vi ikke have ordentlige forhold, så er vi bare sådan 
nogle brokkerøve – det sidste er min oversættelse af, hvad Ander siger.  
 
Så helt ærligt, så vil jeg godt sige, at jeg har fået et notat ud fra foreningen, hvor der står noget om, at 
man kan kun arbejde hjemme, hvis der er indgået en kollektiv aftale mellem kreds og kommune om det. 
Måske skole og kreds, for jeg tror ikke vi ligger den slags ud til tillidsrepræsentanterne i vores forening. 
Vi skal ikke have nogen hjem til køkkenbordene, med mindre der er ordentlige arbejdsforhold for det. 
Det er simpelthen helt utilstedeligt, at komme og true med, jamen, hvis du brokker dig lidt, så bliver vi 
bare sure og fornærmede. 
 
Til det vil jeg så godt sige, at foreningen har jo givet os denne her fine, fine pjece, folder, hvad det nu er. 
Jeg har set meget frem til den kom – jeg er sjældent blevet så skuffet, det vil jeg godt sige. Der er de sid-
ste 5 sider i den om lovkravene, de er rigtig gode, dem skulle Anders måske tage at læse, ovre på denne 
her side, Anders! De andre er fine billeder med procesplaner om, hvordan man går ud og snakker om 
tingene.  
 
Helt ærligt, kære hovedforening, de procesplaner, dem kan vi godt finde ud af, at lave selv. Vi har ventet 
på, hvor står argumenterne henne? Vi har forhåbentlig ikke givet mange penge for den folder her! 
 
 
Kl. 14:27/pos. 0:34:26  
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Jeg skal høre, om der er flere bemærkninger til dette delafsnit? 
 
Det ser ikke ud til at være tilfældet.  
 
Ja, så tager vi stilling til delafsnittet omkring de organisatoriske forhold.  
 
Jeg vil gerne se, hvem der kan stemme for delafsnittet? 
 
Ja, tak! 
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Er der nogen, der stemmer imod delafsnittet? 
 
Er der nogen, der ønsker at tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod delafsnittet? 
 
Delafsnittet er godkendt.  
 
Vi går videre til arbejdsmiljø. Den første, der har bedt om ordet, er Per Sand. 
 
Værsgo' Per. 
 
 
Kl. 14:29/pos. 0:35:45 
Per Sand Pedersen, hovedstyrelsen: 
Det er fordi, Vibeke, jeg ved godt, hvor det hører til henne, omkring den her…, så det er først nu jeg 
siger noget, nej, pjat!  
 
Det er selvfølgelig til dels vores inspirationskatalog, som jeg vil sige noget om, men jeg starter lige et lidt 
andet sted.  
 
Ander brugte et billede sin beretning omkring at nu skulle vi se at komme ud af ”skurvognen”, når vi 
skulle have nogle ordentlige og velfungerende arbejdspladser. Det er jeg helt enig med ham i, og vi har et 
rigtigt stort behov for det. 
 
Så har vi haft i hovedstyrelsen, det er lige så meget en information til jer, en diskussion omkring hvor 
vidt vi skulle have en vedtagelse, en udtalelse på dette her felt, arbejds- og miljøområde, det synes vi så-
dan set ikke er den konklusion vi er kommet frem til, fordi vi synes, at det vi vedtog på vores kongres i 
2011 omkring fortsat at holde fokus på arbejdsmiljø, som et af vores indsatsområder, den står stadigvæk 
utrolig stærkt, det arbejder vi videre med. Det er den ene af tingene. 
 
På kongressen i 2012, da vi udtog Ok-krav, var vi også omkring det her med, at få fokus på vores ar-
bejdspladser. Så langt så godt, og så synes vi faktisk også, at når vi nu kommer til det punkt, som vi alle-
rede har snakket en hel del om, men som vi ikke må snakke om endnu, nemlig strategipunktet, så synes 
vi faktisk, at det materiale også er godt gennemsyret, hvis man kan tillade sig at bruge det ord, af ar-
bejdsmiljø, så derfor er vi rigtig godt tilfredse på det felt. 
 
Jeg vil så sige, at vi har et kæmpe efterslæb på hele området omkring indeklima og fysiske forhold, her-
under arbejdspladser og jeg deler fuldstændig Vibekes opfattelse, altså, jeg er ked af, at Anders ikke har 
nået at kikke i dette her inspirationskatalog, inden han kom til at udtale sig til ”Folkeskolen”, men sådan 
kan tingene nogen gange komme til at gå lidt hurtigt. 
 
Vi har også pjecen, der er nogle år gammel efterhånden, ”Når klokken ringer”, som jeg faktisk synes, at 
man kan bruge en hel del ting fra, også til de ting, som jeg næsten kan høre, at Vibeke havde forventet, 
også havde stået i det her inspirationskatalog. Men ”Når klokken ringer” er stadigvæk et aktiv, den ser 
sådanset lige blevet digitaliseret og er meget nem tilgængelig, så lad os bruge den fortsat og den har da i 
hvert fald den kæmpe fordel, at den er udgivet i et samarbejde, hvor vi arbejdsgivere og arbejdstagere er 
enige om alle de ting, der står.  
 
Så er vi kommet over til det område med inspirationsguiden, og det kan godt være, at der er nogen, der 
ikke kan lide den, jeg synes selv, at det er rigtig godt, og det der har været vores intension, vores intensi-
on det har Anders også snakket om, at den har sådan set været ført i… eller det er DUS, som har sat 
skub i det her. Jamen, det er så at sige, at der er mange faser i det her og vi er utrolig mange forskellige 
steder. En af de ting, som jeg synes er rigtig godt heri, det er selve beskrivelsen af procesguiden – hvor-
dan griber man egentlig dette her an? – for der er utrolig mange steder, hvor man famler sig frem i blin-
de, og her er der faktisk en rimelig god beskrivelse af, hvordan og hvorledes man kan gribe tingene an og 
kommer igennem de forskellige faser, og så nå hen, så man på et eller andet tidspunkt finder ud af, hvad 
er det egentlig, der er vores behov, her på vores arbejdsplads for at få det knyttet op.  
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Så er der nogle eksemplarsamlinger, det er ikke alle steder jeg synes, jeg havde lyst til at arbejde, men lad 
det nu være. Det kan man jo finde ud af, hvordan og hvorledes det er de forskellige steder. 
 
Så er der til sidst de lovkrav og henvisninger til de steder i loven, hvor man kan finde medhold til at sige, 
jamen, det er sådan og sådan tingene hænger sammen. Så alt i alt synes jeg faktisk, at der ligger mange 
gode ting i den her inspirationsguide. Den har selvfølgelig den svaghed, at den ikke er udgivet i fælleskab 
med vores arbejdsgivere. Vi prøver, Anders prøvede jo i går, at påvirke Erik Nielsen, jeg så ikke hvor 
mange eksemplarer han tog med, men for en sikkerheds skyld, så tager vi på mandag og sender rundt til 
de forskellige kommuner og siger, at her har I vores bud på det her. Her er der, hvad undervisnings- 
organisationer i Danmark synes, at der skal lægges op til på det felt og det der lægges op til, i stor ud-
strækning mange steder, det er jo dialogen. Lad os da bruge dialogen til det, vi ved, at vi må prøve at gå 
den vej og vi må se, om vi ikke gennem vores medsystem, gennem den indflydelse, som vores arbejds-
miljø- repræsentanter forhåbentlig kan få på skolerne sammen med tillidsrepræsentanterne, at man da får 
en god dialog med det øvrige personale, med skolelederen, sådan at vi kan sige, at vi har en velfungeren-
de arbejdsplads, når vi når frem 2014, vi skulle gerne have det allerede nu, men der er noget der tyder på, 
at vi skal være lidt mere på vores arbejdsplads, når vi kommer frem til 1. august 2014. 
 
Jeg synes, at det er et godt materiale og jeg håber I vil tage godt imod det. Vi er ikke lige helt færdige med 
at overveje hvordan og hvorledes vi vil distribuere det ud til vores arbejdsmiljørepræsentanter, men de er 
klart inde i billedet, og jeg synes at det vil være oplagt, at de også får den fysiske udgave i hånden. Det 
ligger selvfølgelig sådan, at man kan bruge den elektronisk, det er vist allerede frigivet og alt det her 
smarte med QR-koder og sådan noget, det er der også sat styr på - men, brug den! Det er vores bedste 
bud, som er udarbejdet i forbindelse med det firma Bascon, som jo står herude. Tag en snak med Ulla og 
hendes kollegaer omkring hvordan og hvorledes man eventuelt kan bruge den, hvordan de også kan 
inddrages i den videre proces. Jeg er nu rimelig godt tilfreds med den.  
 
 
Kl. 14:33/pos. 0:41:48 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Tak for det. Så bliver det Monika Stabel. 
 
 
Kl. 14:33/pos. 0:41:56 
Monika Stabel Nielsen, fraktion 4: 
Ja, selvom det er et par dage siden jeg har stået bag et kateter, så har jeg dog ikke glemt alt. Jeg synes, at 
foreningen skal, omkring arbejdsmiljø og fast arbejdsplads, vælge at sige, hvor er det gammeldags.  
 
Industrisamfundet, taler man om, er ved at blive afviklet. Nu skal jeg ikke fortælle jer om min tid i folke-
skolen, men jeg ansat i Holstebro kommune i ’68, fik et skema, det forventes at det gjorde jeg, og det 
gjorde jeg, 5 timers kristendomskundskab i overbygningen, det var ikke himmelsk. Det andet, der var 
udenom, det blev lavet, og de gjorde det i øvrigt af alle og vi havde vores arbejdsplads på skolen og der-
hjemme. Hvis vi faldt i en ledning derhjemme, var vi et gammelt fjols, og hvis vi gør det i dag på skolen, 
så er det en alvorlig arbejdsulykke. Indkald arbejdstilsynet! Det er utrolig gammeldags, og når jeg hører at 
det er moderniseringsstyrelsen, der foreslår, at man absolut må være på skolen altid, så må jeg sige, at det 
er bagstræberisk og det er gammeldags og det hører ikke en moderne arbejdsplads til.  
 
 
Kl. 14:36/pos. 0:43:24 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Jeg skal høre, om der er flere til afsnittet om arbejdsmiljø? 
 
Så bliver det formanden. 
 
 
Kl. 14:36/pos. 0:43: 
Formand Anders Bondo Christensen: 
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Nu er jeg jo interviewet i det samme nr. af ”Folkeskolen” omkring arbejdspladser og der er et spørgsmål, 
der ikke er refereret i folkeskolen. Jeg blev bl.a. spurgt om, hvor konfrontatoriske Danmarks Lærerfor-
ening ville være på det her spørgsmål? Mit svar det var, at vi vil da ikke være konfrontatoriske, vi tager 
det som en fuldstændig selvfølge, at hvis man skal være på arbejdsstedet, hvis man skal være på skolen, 
så er der også en arbejdsplads. Det skal vi da slet ikke stille spørgsmålstegn ved. Man ansætter jo ikke en 
på Rådhuset og siger, at det kan være, at vi har en arbejdsplads eller du kan gå lidt rundt med din compu-
ter og finde et hjørne henne i kantinen.  
 
I hele denne her diskussion om tilstedeværelse, da har vi jo gang på gang signaleret, at vi tror i virke-
ligheden, at mange lærere gerne vil lave meget mere af arbejdet på skolen, og hvis man nu havde startet 
med at etablere nogle gode, velfungerende arbejdspladser, så tror jeg hele denne her pseudodiskussion 
havde vi kunnet være foruden, så ville mange lærere gerne have gjort det. Altså, jeg glæder mig rigtig 
meget til at få de der 4-5 hyldemeter frigjort derhjemme, som min kone bruger på alt sit lærerbogsmate-
riale til skolen. Det ryger 1. august 2014 hjem fra min privatadresse.  
 
 
Kl. 14:38/pos. 0:45:26 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Jeg har opfattet det sådan, at der ikke var flere indlæg til delafsnit om arbejdsmiljø? Det er der ikke, det 
var der, nej, ok, så er vi klar til at stemme om det delafsnit. 
 
Jeg vil gerne se, hvem der kan stemme for? 
 
Ja, tak! 
 
Er der nogen, der stemmer imod? 
 
Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod? 
 
Ja, tak!  
 
Delafsnittet er godkendt. 
Det næste delafsnit er om kursus og kompetenceudvikling. Jeg har ikke fået nogen indtegnede. Jeg skal 
høre, om der er nogen, der ønsker ordet? 
 
Det er ikke tilfældet, så stemmer vi om delafsnittet. 
 
Jeg vil gerne se, hvem der stemmer for? 
 
Ja, tak! 
 
Er der nogen, der stemmer imod delafsnittet? 
 
Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod delafsnittet? 
 
Delafsnittet er godkendt. 
 
Det sidste delafsnit er om internationale forhold. Der har vi heller ikke nogen indtegnede. Jeg skal høre, 
om der er nogen, der ønsker ordet til det? 
 
Formanden. 
 
 
Kl. 14:40/pos. 0:46:59 
Formand Anders Bondo Christensen: 

Jeg synes ikke bare, at vi skal stemme om det afsnit. Vi har været inde på i går, den meget store betyd-
ning, som den internationale solidaritet, i forhold til den situation vi stod i, i foråret, har haft. Jeg ved jo, 
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at da vi sad i forhandlingerne, eller hvad vi nu kalder det, så blev der flere gange fremført spørgsmål til 
både moderniseringsstyrelsen og også til KL – kan I pege på bare et eneste sted i verden, hvor man skal 
arbejde efter nogle regler, som man nu skal på undervisningsområdet i Danmark?  
 
Jeg husker tydeligt Michael Ziegler på et tidspunkt, da vi stod i fjernsynet, svarer, ”nej, men der er man-
ge, der er interesseret i det.” Vi ved jo også, at bl.a. de nordiske lande har haft delegationer i Danmark, 
for at prøve at se, hvad det er der sker! Vi synes jo, at det er helt utroligt, at man tager hele den danske 
uddannelsessektor som gidsel i det eksperiment, som man er i gang med, men der er heller ingen tvivl 
om, at man i mange lande vil bruge Danmark som en model, ikke mindst som sagt, i de nordiske lande. 
Derfor bliver vores internationale arbejde rigtig vigtigt. Der er bud efter os rundt om i de nordiske lande, 
så vi kan hjælpe de nordiske lærerorganisationer med at forberede sig på, hvad var det, der skete i Dan-
mark. 
 
Jeg håber ikke, at de nordiske regeringer, udover den danske, er så tåbelige, at man tilsidesætter al god 
forhandlingsskik og den nordiske forhandlingsmodel. Vi er en del af et stort internationalt undervis-
ningssamfund, som Fred også gjorde opmærksom på, og det fylder meget i vores tilværelse, det fylder 
ikke så meget i organisationen, sådan i det daglige arbejde, men det er uhyre vigtigt, og derfor synes jeg 
også, at vi skal huske på sådan en kongres her, at understrege, at det er altså en indsats, som Danmarks 
Lærerforening både har gavn af, og som vi også er villige til at bidrage til. 
 
Vi har samarbejdet rundt omkring i verden, og jeg har den store fornøjelse, at når man kommer rundt 
omkring i verden, så er det mange års samarbejdsrelationer, som vi bygger videre på, og jeg ved, at det er 
et samarbejde, som vi i Danmarks Lærerforening, sætter utrolig stor pris på, men jeg kan også fortælle 
jer, at vi får også en klar oplevelse af, at dem vi samarbejder med, sætter rigtig stor pris på vores samar-
bejde. 
 
Så det er en vigtig del af vores arbejde og det er en del, som jeg er helt sikker på, at vi også bliver nødt til 
at lægge endnu flere ressourcer ind i, end vi gør i øjeblikket. 
 
 
Kl. 14:43/pos. 0:50:00 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Jeg skal høre, om der er yderligere bemærkninger til internationale forhold? 
 
Det er der ikke! 
 
Så er vi klar til at stemme om delafsnittet internationale forhold. 
 
Jeg vil gerne se, hvem der kan stemme for? 
 
Ja, tak! 
 
Er der nogen, der stemmer imod? 
 
Er der nogen, der hverken stemmer for eller imod? 
 
Delafsnittet er godkendt. 
 
Så skal vi stemme om den samlede beretning. 
 
Jeg vil gerne se, hvem der stemmer for den samlede beretning? 
 
Ja, tak! 
 
Er der nogen, der stemmer imod? Ikke! 
 
Er der nogen, der ønsker at tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod? 
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Den samlede beretning er godkendt. 
 
 

4.  OK 13 og foreningens fremtidige strategier 
Lukket kongres. 

Den 12. september 2013 – kl. 09.00 – 11.56 
 
Kl. 9:00/pos. 0:05:29 
Formanden Anders Bondo Christensen: 
Tak for i går! Det glæder mig at se, at der er så mange i dag, jeg synes jeg mødte nogen, der så ud til at 
have det hyggeligt på vej hjem.  
 
Vi vil også i dag starte med en sang og nu går tiden hurtigt i Danmarks Lærerforening, fordi vi springer 
direkte fra sommer til efterår og synger ”Septembers himmel er så blå”. Igen synes jeg, at vi skal rejse os 
op! 
 
Morgensang! 
 
Kl. 9:03/pos. 0:11:10 
Dirigent John Vagn Nielsen: 
Vi glæder os til at blive inviteret og se på varerne…ok, jeg har en præmie til, som er sådan en dvd-player, 
den er vundet af Jens Lund. 
 
Så har I fået omdelt et stykke papir her til morgen, det er et kontingentskema og som det fremgår, er det 
en rettelse til punkt G1.1 og det erstatter side 2. Det det drejer sig om, som vi skulle se på og hvis I kik-
ker nærmere på tallene, det er nogle ændrede tal for skolelederne for kreds 182, som hænger sammen 
med den vedtagelse, der var på 1. dagen. Vi skal ikke gå dybere ind på det, på nuværende tidspunkt, vi 
vender tilbage senere vedr. fastsættelse af kontingenter, der ved jeg også, at formanden vil kommentere 
det. 
 
 

4.  OK 13 og foreningens fremtidige strategier 
Lukket kongres. 
 
 

8.  Fastsættelse af kontingentet for 2014 og kontingentramme for 2015 
 
Kl. 11:27/pos. 0:51:27 
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Ja, det vil jeg gerne og vi er nået til dagsordenens punkt 8, fastsættelse af kontingentet for 2014 og kon-
tingentrammen for 2015. 
 
Den 20. august i år blev der udsendt et økonomipapir, bilag G 1.1. Vi havde fat i det papir i forgårs. I 
tirsdags på den første dag, da vi behandlede punkt 7 og godkendte regnskaberne for 2011 og 2012 og det 
er det papir, I skal have fat i igen. 
 
Her til morgen, til formiddag, da fik I uddelt et rettelsesblad til dette bilag G 1.1, og det blad I har fået 
uddelt, erstatter side 2 i bilag G 1.1., altså side 2, som starter med tabel 1 med kontingentsatser og med-
lemsudvikling i perioden 2011 til 2016. 
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Det er der nogle ændringer i, men det vil jeg lade formanden redegøre nærmere for, for det er forman-
den, der skal fremlægge kontingentforslaget. 
 
Værsgo’. 
 
 
Kl. 11:28/pos. 0:52:47  
Formand Anders Bondo Christensen: 
Ja, jeg skal fremlægge kontingenter og budget.  
 
Jeg kan fortælle jer, at i forbindelse med forårets lockout, der har vi faktisk oplevet en medlemstilgang på 
395 medlemmer. 
 
Det er jo rigtig, både flot og dejligt, men det vi skal nu, når vi skal lægge et budget og fastlægge et kon-
tingent, det er jo at kikke ind i krystalkuglen og se, hvad ligger der foran os. Og hvis vi kikker på folke-
skolereform, ny arbejdstidsaftale, faldende elevtal, usikkerheden omkring 10. klasse, så er det klart, at der 
er nogle advarselslamper der blinker, i forhold til medlemsudviklingen i den budgetperiode, som vi går 
ind i. Det er svært at spå, især om fremtiden, men vi går altså ind og budgetterer fra et gennemsnitligt 
medlemstal på 63.500 i 2013 til 60.800 i 2016, men det er klart, at det er et skud og det er forbundet med 
en rimelig stor usikkerhed. I det budget, som vi fremlægger, der er der altså en nedgang på 2700 aktive 
medlemmer. En del af dem forventes så at gå over til pension. 
 
For delvist at kompensere medlemmerne for den merudgift, som jo kom, i forbindelse med tilbagebeta-
ling af lån eller betaling af konfliktkontingent, der besluttede vi jo i fællesskab i foråret, at nedsætte det 
centrale kontingent til 100 kr. hver måned for de aktive medlemmer i fraktion 1 og 2. Beslutningen den 
dækkede perioden fra 1. august og frem til 31. december i år og fuldstændig i forlængelse og i tråd med 
det, så indstilledes til kongressen, at den centrale kontingentnedsættelse foreløbig fortsætter både i 2014 
og 2015. Jeg ved godt lånene er ikke betalt, men det er den periode vi skal beslutte for nu, og derfor så er 
beslutningen om en fortsættelse af kontingentnedsættelse for perioden fra 1. januar, 16-31. juli 2017, det 
er altså et spørgsmål, der bliver behandlet på kongressen i 2015. 
  
Som det fremgår, så vil medlemsudviklingen og udgifterne i det foreløbige budget medføre, at der i peri-
oden fra 2014 til 2016 forventes brugt ca. 7,9 mio. kr. af egenkapitalen i hovedkassen, så den er faldet til 
171 mio. kr. i slutningen af 2016. Det er ikke på nogen måde kritisk eller katastrofalt. Det der er proble-
met, det er selvfølgelig, når man begynder at budgettere med underskud, så, hvis det stiger og stiger, så 
på et eller andet tidspunkt, så skal tingene rettes op igen. Vi var i den situation for en 10, 11 år siden, 
hvor vi måtte sætte alvorligt ind, og derfor kan jeg love jer for, at hovedstyrelsen har opmærksomhed på 
det her og vil i løbet af perioden prøve at sikre, at det underskud, som fremgår af budgettet, ikke bliver af 
samme omfang. Underskuddet er størst i slutningen af perioden, og derfor har vi også tid til, at prøve at 
finde vores svar på det. 
 
Når vi oven på en stor, alvorlig konflikt, står som en stærk organisation fortsat, så hænger det, som jeg 
sagde i min beretning, sammen med, først og fremmest medlemmernes opbakning, men jeg tror altså 
heller ikke vi skal underkende betydningen af, at vi er økonomisk velfunderet – det betyder rigtig meget 
– så det skal vi altså have styr på. 
 
I henhold til vedtægternes § 8, stk. 2, så skal vi på denne her kongres fastsætte kontingentet for 2014 og 
det vi kalder kontingentrammen for 2015.  
Da vi behandlede punkt 5, da vedtog vi jo, de vedtægtsmæssige ændringer for skolelederne og da nævnte 
jeg, at en del af den pakke, som vi vil fremlægger her også, omhandlede en ny kontingentstruktur. Og 
som jeg også sagde under fremlæggelsen af punkt 5, så er det kontingent, der bliver indstillet for skolele-
derne, 157 kr. pr. måned og i rettelsesblad til punkt G 1.1, så er det indarbejdet. Som nævnt, så betyder 
den nye kontingentstruktur, det man kunne sige en reel kontingentnedsættelse på 10 %, og et mindre 
indtægt til hovedkassen på knap en million eller ca. 990 kr.  
 
Hovedstyrelsen indstiller i øvrigt, at det centrale kontingent for 2014 i øvrigt fastholdes uændret. Jeg ved 
ikke hvor mange år det er, vi har kunnet fastholde kontingentet på samme kroneniveau, men vi gør det 
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altså en periode og det er selvfølgelig også fordi vi ved godt, at med den situation vi står i med lån og 
konfliktkontingenter, osv., så er det et rigtig godt signal, hvis vi kan holde kontingentet i ro. 
 
Det gælder dog ikke helt for medlemmerne i Københavns Lærerforening, de vil få en svag stigning i kon-
tingentet, fordi kontingentet frem til 2017 skal bringes på niveau med kontingentet for de øvrige med-
lemmer og det var jo en beslutning vi traf tilbage på kongressen i 2009. 
 
Vi har i budgettet, budgettet for overslagsårene, lagt op til fortsat uændret kontingent, men af hensyn til 
den usikkerhed der er omkring økonomien, så også lidt, som vi har gjort tidligere, så indstiller vi altså 
en kontingentramme på 1,8 % i 2015. Det har vi også haft i de foregående kongresperioder, uden at vi 
dog har benyttet os af dem, og jeg håber heller ikke vi får brug for at benytte os af dem denne her gang. 
 
Den kontingentramme, den svarer til vægtningen mellem foreningens lønudgifter og de øvrige udgifter vi 
har i foreningen og vi bruger de prisskøn, som vores gode venner ovre i KL, de arbejder med. Ifølge 
vedtægternes § 8, stk. 3, så skal der fastsættes et bidrag til understøttelseskassen og bidraget, det udgør en 
brøkdel af kontingentet for almindelige medlemmer og ved beregning, der medtages så ikke kontingentet 
for IMAK og fraktion 5 og hovedstyrelsen indstiller, at den hidtidige brøkdel af kontingentet fastholdes, 
og der derfor overføres en et hundrede femtedel af kontingentet.  
 
Med uændret procent så medfører det efterfølgende central kontingentnedsættelse, at bidraget fra ho-
vedkassen falder ca. 1,6 mio. kr. 2006 til 0,85 mio. kr. årligt i budgetperioden. Samtidig skal det da næv-
nes, at en stor del af de ansøgninger, der i øjeblikket modtages i understøttelseskassen, det er faktisk en 
følge af de økonomiske konsekvenser, som forårets lockout medførte for medlemmerne. Og de udgifter 
finansieres af særlig fond gennem et tilskud til understøttelseskassen. Til orientering kan jeg oplyse, at der 
pr. 31. august 2013 var bevilget ca. 5,5 mio. kr. fra understøttelseskassen som følge af konflikten. Vi for-
venter meget at bevillingerne til det formål vil falde til omkring 1 mio. kr. årligt i budgetperioden. 
 
I henhold til vedtægternes § 8, stk. 4., så skal kongressen i år fastsætte et eventuelt beløb af det årlige 
kontingent for fraktion 1-3, som henlægges til særlig fond. Beløbet fastsættes for 2014 0g 2015 og vi 
indstiller, at der fortsat ikke foretages henlæggelser til særlig fond.  
 
Konflikten i foråret medførte, at 24.416 medlemmer fik bevilget konfliktlån. Det svarer til 59,5 % af de 
konfliktende medlemmer. Efterfølgende, så har godt 700 låntagere valgt helt eller delvist at indfri deres 
konfliktlån og det vil sige, at det samlede lån, det udgør lige i øjeblikket 432 mio. kr. 
Under konflikten, da valgte foreningen også at bistå Frie Skolers Lærerforening med et lån på 110 mio. 
kr. fra særlig fond. 
 
Som I jo ved, så efter konflikten, så besluttede vi at afbøde kravet til medlemmernes efterfølgende re-
etablering af særlig fond. Det skete jo dels gennem forslaget om en central kontingentnedsættelse på 113 
kr. månedligt pr. medlem og dels gennem det tilskud på 200 kr. månedligt til nedsættelse af det lokale 
kredskontingent i perioden fra 2013 til 2017. Tilskuddet til de lokale kredskontingenter er jo betinget at, 
at de lokale kredse nedsætter kontingentet tilsvarende, og derfor har mange af jer holdt generalforsam-
linger. 
 
Samlet set, så medfører det, at egenkapitalen i særlig fond forventes reduceret fra 2,3 mia. kr. ved udgan-
gen af 2012 til 1,9 mia. kr. ved udgangen af 2016. Det mener vi stadig er en kampkraftig organisation og 
så må vi jo fremtidigt eller rettere sagt fremtidige kongresser må vurdere, om der er behov for yderligere 
oprustning af særlig fond. 
 
Faldet i egenkapitalen, det medfører selvfølgelig et reduceret økonomisk beredskab ved en eventuel 
kommende konflikt, men vi mener som sagt, at vi er også rustet til fremtiden. 
 
Kontingentforslaget på side 2, i det udsendte bilag G 1.1, er på side 3 ledsaget af foreløbigt budget for 
2014 og et budgetoverslag for de efterfølgende 2 år. Og så vil jeg i øvrigt henvise til bemærkningerne til 
det foreløbige budget på side 1, i det udsendte bilag G 1.1, og overgive budget og forslag til kontingent 
til kongressens behandling. 
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Afstemning! 
 
Kl. 11:40/pos. 1:03:47 
Dirigent Helle Hjorth Beritz: 
Tak for det! Jeg skal høre om det giver anledning til bemærkninger fra salen? 
 
Det var ikke tilfældet. Så vil jeg behandle de 4 forslag fra hovedstyrelsen, som Anders netop var oppe at 
fremsætte. 
 
Det første forslag, det vedrører kontingentet for 2014 og kontingentrammen for 2015 og da hørte I, at 
hovedstyrelsen indstiller uændret kontingent for 2014 og så hvad der angår kontingentrammen for 2015, 
så foreslås denne fastsat til 1,8 %. 
 
Nu var der ikke spørgsmål fra salen, der er tale om et forslag, der er ikke modtaget andre forslag, og der-
for er det min tilgang til dette punkt, at med mindre der er bemærkninger fra salen, så vil jeg betragte 
hovedstyrelsens forslag som vedtaget.  
 
Jeg vil høre, om forsamlingen kan godkende denne fremgangsmåde? 
 
Tak for det! Det synes, at være tilfældet! Så vil jeg gå videre til næste forslag vedrørende central kontin-
gentnedsættelse og da hørte vi formanden på vegne af hovedstyrelsen indstille, at ordningen med central 
kontingentnedsættelse for medlemmer i fraktion 1-2, eksklusiv IMAK og Sydslesvig fortsætter i 2014 
og frem til 31.12.2015.  
 
Der er heller ikke indkommet bemærkninger eller andre forslag til dette punkt, og jeg skal høre hvor vidt 
forsamlingen kan vedtage dette forslag og godkende det? 
Tak for det! 
 
Overførsel til særlig fond. Det er jo sådan, at kongressen, i henhold til vedtægternes § 8, stk. 4, som vi 
hørte, skal fastsætte hvor stor en del af det årlige kontingent fra medlemmer af fraktion 1, 2 og 3, der 
skal henlægges til særlig fond. Vi hørte, at der ikke foreslås foretaget henlæggelser til særlig fond for den-
ne periode og der er ikke kommet andre forslag til dette punkt. 
 
Jeg skal derfor høre hvor vidt forsamlingen kan godkende dette forslag fra hovedstyrelsen? 
 
Tak for det! Det er også vedtaget. 
 
Det sidste punkt under punkt 8, det er forslag til bidrag til understøttelseskassen, og da er det jo også 
sådan, at kongressen skal fastsætte bidraget for hovedkassen til understøttelseskassen og som vi hørte 
foreslået, så foreslås det uændret, således at der overføres en et hundrede femtedel af kontingentet for 
almindelige medlemmer i henhold til foreningens vedtægter. 
 
Der er ikke andre forslag hertil og skal høre hvor vidt forsamlingen kan godkende dette forslag?  
 
Tak for det! Forslaget er vedtaget. Tak! 
 
 

9.  Eventuelt 
 
Så er der ikke mere under dette punkt 8. Det betyder, at vi er nået til dagsordenens punkt 9. Det er punk-
tet eventuelt. Det er der, hvor ordet er frit inden, det kan besluttes, og jeg vil gerne høre, om der er no-
gen fra salen, som ønsker ordet?  
 
Jeg giver ordet til Henrik G.?? #pos 1:07:50, værsgo’. 
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Kl. 11:45/pos. 1:07:52 
Henrik G.??: 
Ja, grunden til jeg kommer herop nu, det er, at jeg faktisk burde være kommet op under punkt nr. 8. Men 
det gik jo lige pludselig meget hurtigt, men jeg synes kongressen skal tænke på, hvilket fantastisk arbejde, 
som Per Sand og hele den økonomiske administration har gjort i forhold til den kontingentløsning vi nu 
står med. 
 
Jeg er selv kredsformand og har stået på flere møder her for et par måneder siden og forsøgt at forklare 
hvordan et personligt lån ikke er anderledes end et kollektivt lån. Det var lidt af en udfordring, men vi fik 
heldigvis stor hjælp fra Per, og jeg tror, da jeg forklarede det 3. gang, så begyndte de at forstå det.  
 
Denne her model har været med til at sørge for, at vi har fastholdt vores medlemmer, det har været med 
til at gøre, at vi stadigvæk har haft en stigning i medlemstallet og jeg tror også på, at det har været med-
virkende til, at vi de næste 4 år stadigvæk kan fastholde vores medlemsopbakning og det vil jeg godt sige 
tak for til, hvad hedder det nu, sekretariatet og til Per Sand og jeg håber, at kongressen vil give..vil være 
enig med mig i at give dem en stor hånd, for det fantastiske arbejde der er lavet her. 
 
 
Kl. 11:46/pos. 1:09:27 
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Ja, tak for det. 
 
Er der andre, der ønsker ordet? 
 
Det er ikke tilfældet, så giver jeg ordet til formanden, værsgo’. 
 
 
Kl. 11:47/pos. 1:09:58 
Formand Anders Bondo Christensen: 
Ja, tak for endnu en fantastisk kongres. 
 
Det er altså en fantastisk forening! 
 
Vi brugte ikke 2,5 dag på at sidde og klynke og have ondt af os selv. Vi brugte 2,5 dag på at tage nye 
udfordringer op og prøve at sige, hvordan takler vi dem? 
 
Det var det store håb, jeg gik ind til denne her kongres med og det synes jeg virkelig vi har levet op til. 
Det skal I have tusind tak for! 
 
Jeg har dog en ting fra foråret, som jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal stille op med. Fordi, jeg var i den 
situation, at når jeg endelig dukkede op derhjemme, så stod der blomster og honningkrukker og sydesalt 
og…, jamen, det lignede en gavebod og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Hjemmebrygget øl og 
snaps, der gik op gennem Christiansborg Slotsplads og endte oppe på scenen og jeg ved ikke hvad! Det 
var så enestående og jeg har aldrig rigtig fået sagt tak! 
 
Så, nu siger jeg i hvert fald tak her, og så håber jeg, at I vil prøve at sende den tak videre ud i systemet, 
for det var så hektisk, at jeg fik aldrig rigtig gemt de mange hilsener og kort og så noget, det ligger et eller 
andet sted i en bunke, men det betød fantastisk meget for mig personligt, så nu her jeg i hvert fald herfra 
sagt tusind tak for det! 
 
Så er det jo sådan, at når vi har de her ordinære kongresser, så er der nogen, der er med på kongressen 
for sidste gang. Der er nogen, der ikke ved de er med for sidste gang! Men der er også nogen, der allere-
de har truffet en beslutning om, at de genopstiller ikke næste gang og jeg kender jo nogle stykker af jer 
og jeg vil gerne sige tusind tak for den indsats I har lavet. Nogen er jer har været med i rigtig mange år, så 
tak for indsatsen, og held og lykke med det I nu vil bruge jeres tid på, når det ikke er Danmarks Lærer-
forening 
og Danmarks Lærerforenings kongres. 
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Jeg har selv deltaget i Danmarks Lærerforenings kongres nu i 28 år og det er jo lang tid kunne man sy-
nes, men i virkeligheden, så er jeg bare en årsunge i forhold til andre. Der er én her i lokalet, som jeg tror 
har deltaget i Danmarks Lærerforenings kongres i mindst 40 år og det er én, som styrer tingene med hård 
hånd, det er nemlig vores sekretariatschef Hans Ole Frostholm – han løber rundt, ind imellem, så ser I 
ham stå her, og så kommanderer han rundt med alle de der stemmeoptællere, og så har han så noget, så 
krydser han af, hvor mange stemmer de forskellige har talt op, osv., så det gør han med hård hånd. 
 
Nogen af os kan huske, at vi et enkelt år havde en elektronisk afstemning, det gik fuldstændig i skudder-
mudder og jeg er helt sikker på, at det var Hans Ole, der saboterede det, fordi han vil fastholde magten 
over denne her stemmeoptælling. Så det er jo sådan et af de billeder vi har af Hans Ole her fra kongres-
sen.  
 
En anden oplevelse, som jeg lige vil, til jer der ikke har 28 år på bagen, genopfriske, det var et år, hvor 
det her med regnskaber, det gik ikke så nemt, som det gør nu om dage. Vi havde nemlig en meget ihær-
dig talknuser fra Århus, Karl Heinz Mortag, og Karl Heinz, han gennemgik de her tal meget minutiøst, 
og det betød også, at vi andre ikke interesserede os så meget for dem, for hvis der overhovedet var en 
fejl, så skulle Karl Heinz nok komme op. Og Karl Heinz havde jo et voldsomt talehandikap, fordi han 
stammede, men det var han heldigvis ikke.., det lod ham ikke slå ud. Han fik af dirigenterne altid dobbelt 
taletid, fordi det tog lidt længere tid og så gik Karl Heinz op, da Hans Ole havde fremlagt regnskabet og 
meddelte, at der manglede altså 3 mio. kr. i det her regnskab, og så skal jeg love for, at Hans Ole og Os-
car gik fuldstændig i panik, og de snakkede frem og tilbage, og vi andre sad nede i salen der og deltog, 
det tog lang tid. Da Hans Ole så kom op på talerstolen, så var det ikke kun Karl Heinz, der stammede, så 
var det også Hans Ole. Så får han sådan fremstammet et eller andet med, at det er sådan en sammentæl-
lingsfejl, afrundingsfejl, når man lægger mange beløb sammen! Så afleverede Karl Heinz sin taletid # pos. 
0:00:47, og så gik han op på talerstolen, så stod Karl Heinz heroppe, så siger han:” Det var sgu’ noget af 
en afrundingsfejl”. Det viste sig så, at der manglede et nul et sted, der skulle havde stået 3 mio. i stedet 
for 300.000, men det fandt de nu aldrig nogen sinde ud af. 
 
Når jeg fortæller det her, så der det fordi det er Hans Oles sidste kongres og når jeg nu lige om lidt siger 
tak til sekretariatet og beder om at give en hånd, så klap lige ordentlig igennem for Hans Oles skyld. 
 
Så skal vi ikke give Hans Ole og sekretariatet en stor hånd, for at de endnu engang har lavet en fantastisk 
kongres. 
 
Der skal nok blive mulighed for at tage afsked med Hans Ole, når vi kommer dertil. Så har jeg kun en 
ting tilbage, og det er også at sige mange tak til vores 2 dirigenter, som jo endnu engang har ledet os rig-
tig godt igennem vores kongres. 
 
Jeg sidder jo her og kan følge med, når Helle og John de arbejder, jeg kan bare sige, at der er fuldstændig 
styr på tingene. Der er ikke nogen sammentællingsfejl her! Så, også en hånd til John og Helle for deres 
indsats! Og så, tusind tak til jer, kom godt hjem, vi kæmper videre. Tak skal I have! 
 
 
Kl. 11:50/pos. 0:03:11 
Dirigent Helle Hjorth Bentz: 
Mens I er på vej ud af døren, så har vi lige en sidste ting, fordi John og jeg vil også gerne sige mange tak. 
Vi vil gerne sige tak for 3 gode dage, tak for en god kongres, en god tone, og en altid god ro og orden. 
Det sætter vi stor pris på. Det er altid en fornøjelse, og tak til sekretariatet også fra John og jeg, til jer alle 
sammen for uvurderlig bistand og altid hurtig hjælp, når man har brug for det, lige her og nu, så er I der, 
som en mis. Bagtæppet lykkedes, det kan godt være vi havde problemer med internettet, men jeg synes 
dog vi skal rose for, at det lykkedes, at udvide os lidt i år og få ting op på bagtæppet. Så trods disse ud-
fordringer, så tusind tak for et godt samarbejde og tak for altid store smil.  
 
Tak for i år og kom godt hjem! 
 
Og den allersidste vigtige detalje er, at klokken er 11:56 og så er kongressen hævet! 


