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Kongres 

I næste uge holder DLF kongres, og i den forbindelse vil jeg gerne informere om, hvad der er på 

dagordenen til kongressen. Det har ikke kunne lade sig gøre at sende noget ud tidligere, da materia-

let først er kommet i denne uge. 

 

Materialet indeholder en lang beretning fra Anders Bondo (54 sider), hvor han berører alt, hvad 

DLF har lavet i det forgangne år samtidig med, at der også kigges lidt i krystalkuglen. Beretningen 

vil helt sikkert blive drøftet og debatteret i meget lang tid. 

 

Folkeskoleidealet skal vedtages på denne kongres. Arbejdet med idealet blev igangsat i 2017, og i 

den mellemliggende periode har grupper af lærere, kredsstyrelser, Hovedstyrelsen samt kongressen 

sidste år behandlet idealet, så det nu ligger klart til at blive vedtaget. For mig at se, er det et meget 

flot ideal, som vil kunne bruges til at sætte fokus på, hvad det er, vi (lærerne) vil med folkeskolen. 

Efterfølgende skal det så ud at leve, og jeg har hørt, at KL er godt misundelige over, at det ikke er 

dem, der er kommet med idealet. Når det er vedtaget, skal vi i kredsen sammen med vores TR-ere 

finde ud af, hvad vi vil bruge det til, og hvordan vi får det ud at ”gå” i vores kommuner. 

 

Det næste punkt omhandler Ny Start. Her skal vi på kongressen vurdere og drøfte, hvordan vi ska-

ber det bedst mulige udgangspunkt for den periodeforhandling, der starter, når lærerkommissionen 

kommer med sine anbefalinger til en ny arbejdstidsaftale den 16. december 2019. Det er meget vig-

tigt for DLF, at der skabes det bedst mulige forhandlingsklima frem mod Lærerkommissionens an-

befalinger og periodeforhandlingen. Vores tillidsrepræsentanter er allerede informeret om, at der 

bliver et landsdækkende TR-møde den 17. december, hvor anbefalingerne vil blive fremlagt, men 

jeg er sikker på, at vores formand også vil informere jer om indholdet. 

 

Et meget spændende punkt på kongressen er punktet ”Er vi gearet til fremtiden?”, der handler om, 

hvordan vi som forening fremover bedst løfter opgaverne og sikrer en sund økonomi. Det er ikke 

nogen hemmelighed, at der er kredse, som er voldsomt udfordret på faldende medlemstal og højt 

kontingent. Der har i et års tid været taget hul på drøftelserne om dette, og der er allerede fastsat tre 

grundlæggende pejlemærker: en sund økonomi centralt såvel som lokalt, lige adgang til ydelser og 

kvalitet i sagsbehandlingen for alle medlemmer, og sidst men ikke mindst vil vi gerne holde fast i 

nærhedsprincippet. Tre pejlemærker, der ikke nødvendigvis trækker i samme retning.  

Der er pt lagt 4 forskellige spor ud for det videre arbejde: centralt fastsatte krav til sagsbehandling 

og fastlåst kontingent. Der er faktisk 123 % forskel på, hvor højt kontingentet er fra den kreds med 

det laveste til den kreds med det højeste kontingent. Vi placerer os omkring midten. De sidste spor 

handler om en økonomisk omfordeling mellem kredsene, samling af opgaver hos foreningen cen-



 

 

tralt og samling af opgaver i regionale centre. Personligt tror jeg ikke, et enkelt spor er løsningen, 

men det kan handle om at kombinere nogle af sporene.  

 

Der er lagt op til nogle vedtægtsændringer, som jeg hilser velkommen. Der er forslag om, at de 

kongresdelegerede bliver valgt for en 4-årig periode. Desuden fremlægger man igen det forslag, 

som de nordjyske kredse fremlagde sidste år, om, at kredsene kan vælge at holde generalforsamlin-

ger hvert 2. år. Det vil dermed være op til kredsens generalforsamling at vedtage det med 2/3 dels 

flertal. Endelig er der en ændring i grænsen for, hvornår man som pensionist bliver kontingentfri. 

 

Som noget af det sidste vælges der formand og næstformand. Jeg formoder, at Anders Bondo igen 

bliver valgt som formand, da han er den eneste, der er opstillet. Til gengæld bliver næstformands-

valget spændende, da der er hele to kandidater. Den siddende næstformand Dorte Lange er blevet 

udfordret af Morten Refskov, der pt sidder i Hovedstyrelsen, og som er formand i Ballerup Lærer-

forening. Som det ser ud lige nu, så falder vores stemmer nok på ham. 

 

Jeg håber, vi får en konstruktiv kongres med mange gode bud på foreningens status og især fremtid.  

 

I kan følge med i kongressen på Danmarks Lærerforenings hjemmeside https://www.dlf.org/ 

https://www.dlf.org/

