
 

Kongres 2019 

 
I uge 40 var Karen og jeg til kongres i Danmarks Lærerforening sammen med 295 andre 

delegerede fra hele landet. Det er højtideligt, og der holdes mange taler – af flere betydnings-

fulde gæster. I år bla. Lizette Risgaard fra FH, Jacob Bundsgaard, formand for KL og under-

visningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. 

Du kan se alle talerne – og finde alle beretninger mv via dette link: https://www.dlf.org/om-

dlf/afholdte-kongresser/kongres-2019 

 

Men langt det meste af tiden bliver der fremlagt synspunkter og kommenteret fra talerstolen 

– og diskuteret mindst lige så meget i pauserne. I år var den med spænding imødesete rap-

port fra Lærerkommissionen og de deraf følgende periodeforhandlinger i foråret selvfølgelig 

helt centrale. Det vi kan gøre, mens vi venter, er at gøde jorden, forsøge at opdyrke et godt 

samarbejde, prøve at få flere mulige samarbejdspartnere i tale – det er det vi gør ude i kred-

sene hver eneste dag. Og som hovedstyrelsen arbejder på centralt. Man kan jo ikke vide, 

hvad der kommer ud af det, - og flere talere var temmelig skeptiske. Alle håber, at det lykkes 

at indgå en central aftale om arbejdstid inden OK21. Vel vidende at fx kommunernes dårlige 

økonomi kan gøre det svært at få en ressourcebindende aftale i hus. 

Et vigtig beslutning, som mest var formel, var vedtagelsen af det folkeskoleideal, som har 

været undervejs det sidste par år. Alexander von Ôttingen har været DLF’s kritiske ven i 

processen – også han havde selvfølgelig ordet. Det har været et meget omstændeligt arbejde 

at få formuleret, hvad lærerne faktisk mener, at folkeskolens ideal er. Så må andre interes-

senter byde ind med deres ideal. 

 

Projektet ”Gearet til fremtiden” handler om DLFs interne organisering. Vi har været til en 

del møder og konferencer i den forbindelse, hvor det der diskuteres fx er, hvilket serviceni-

veau, vi ønsker og magter at levere til medlemmerne, hvordan kredsarbejdet skal organise-

res, hvordan vi tilpasser økonomien lokalt og centralt osv. Fra vores forpligtende kredssam-

arbejde havde vi lavet et forslag til udtalelse, hvor vi ønskede at nedtone de økonomiske ar-

gumenter lidt til fordel for en drøftelse af fx demokrati med udgangspunkt i medlemmerne. 

Det blev desværre ikke vedtaget. 

 

Der var flere forslag til vedtægtsændringer, som var til behandling på kongressens sidste 

dag. Kort fortalt, så blev forslaget om at udsætte pensionisternes kontingentfrihed vedtaget, 

så man først er kontingentfri 12 år efter folkepensionsalder. Forslaget om 4-årigt valg til 

kongresdelegerede blev forkastet, mens forslaget om at åbne for, at kredsene må vælge om 

de vil afvikle generalforsamling hvert år eller hvert andet år, blev vedtaget. 

Endelig - som sidste punkt på kongressen - skulle der vælges formand og næstformand. Et 

faktum, som havde lagt noget af en dyne over hele kongressen. Der var en del – også nogle 

pænt krasse – indlæg om valgprocessen – dem kan du fx læse på folkeskolen.dk. Der var 

ingen modkandidater til Anders Bondo, så han blev selvfølgelig valgt. Til næstformandsval-

get var der skriftlig afstemning. Både Karen og jeg stemte på Morten Refskov. Mest selvføl-

gelig fordi vi tror på, at de synspunkter, han kan byde ind med i foreningens ledelse, er kloge 

og vigtige. Men også fordi vi ikke vil ”trues” til at stemme på den kandidat, som formanden 

nu har bestemt sig for at støtte. Det blev et meget tæt resultat, - Dorte Lange fik 163 stemmer 

– Morten Refskov fik 130, og vi drog hjem med forvisning om, at den nye, gamle ledelse vil 

bruge noget tid på eftertanke, så foreningen kan komme samlet videre. Det har vi brug for. 

Lone Varming,  

næstformand 
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Åbningstider 

Kredskontoret: 
Mandag 10-15 

Tirsdag 10-15 
Onsdag 10-17 

Torsdag10-15 

Fredag 9-13 
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Professionel Kapital 
 

Ved overenskomsten i 2018 blev indgået et resultatpapir om lærernes arbejdstid. Heri indgår 

en aftale om periodeforhandling på baggrund af en uvildig kommissions anbefalinger, et 

samarbejde med KL og en Ny Start. Samt nogle konkrete forbedringer. 

Lærerkommissionen afslutter deres arbejde med en fremlæggelse 16. december. Kredsfor-

mændene er indkaldt samme dag og tillidsrepræsentanterne er indkaldt til stormøde 17. de-

cember. Herefter starter periodeforhandlingerne, som er rammesat til marts måned. 

En del af Ny Start-samarbejdet mellem parterne er også en forpligtelse til at arbejde med en 

styrkelse af lærernes professionelle kapital. 

Professionel Kapital er kort fortalt en beskrivelse af, under hvilke rammer professioner bedst 

løser deres opgaver. Det er dermed en måde at tale om, hvordan der skabes god undervis-

ning, der har øje for både lærernes faglige og personlige kompetencer, samarbejdsklimaet på 

skolen og de rammer, lærerne har for at bruge deres professionelle dømmekraft i deres ar-

bejde. 

Danmarks Lærerforening har udviklet en proces for arbejdet med Professionel kapital, som 

vi – kommune og lærerkreds - er blevet enige om at anvende. 

Du kan se nogle film om professionel kapital via dette link:  

http://www.professionelkapital.kunstgreb.dk/story_html5.html?lms=1 

 

Vi har nedsat en styregruppe, som sammen med DLF har lagt en procesplan. I første omgang 

vil den enkelte lærers indsats udelukkende være at besvare et spørgeskema, som kommer ud 

i november måned. Spørgeskemaerne behandles herefter og skolernes TRIO skal på kursus 

arbejde med de udfordringer, den enkelte skole har. 

Vi startede processen med Tage Søndergaard på vores pædagogiske dag 8. august. 

Arbejdet med Professionel kapital har fokus på vores profession og vores kerneopgave – og 

det initieres af Danmarks lærerforening, så det har i den grad fokus på lærernes arbejdsfor-

hold og kerneopgave – så tag godt imod! 

 

 

Rekruttering og fastholdelse 
 

Med vores lokalaftale blev det også aftalt, at vi skal arbejde med et særligt fokus på rekrutte-

ring og fastholdelse. Det arbejde har vi sammen med Kalundborg Kommune aftalt, skal 

igangsættes med et fyraftensmøde, hvortil inviteres alle lærere, ledere, forvaltningsfolk og 

politikere med det formål, at få drøftet udfordringen på tværs af medarbejdere og beslut-

ningstagere i kommunen. 

Så kom og giv dit besyv med – det er SÅ vigtigt, at vi kan rekruttere læreruddannede, så 

hvad skal vi gøre? 

Torsdag d. 28. november kl. 16-19.  

Der kommer særskilt invitation med sted og tilmelding. 

 

Helle Hein vil indlede med oplægget ”Hvad motiverer lærerne?”  

(og hun er god!) 

 

Karen Sørensen,  

Kredsformand 

 

MANGLENDE FERIEPENGE ? 
Vi henviser til sidst udkomne nyhedsbrev nr. 12, hvor du kan læse om dette. 

Niels Finne, 

Sagsbehandler 

 

 

I ønskes er rigtig god efterårsferie 
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KALENDEREN 
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Kan stadig fås 
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PENSIONIST: 
 

LÆSE 
KLUBBEN 

Er i gang 

med en  
ny sæson i 

læsekredsen 
Ring eller 

skriv hvis 
du vil være 

med. 

59515112/ 
053@dlf.org 
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