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Folkeskoleideal 
Alle har en mening om, hvordan folkeskolen skal se ud. Og skolen har gennem mange år været et cen-
tralt politisk projekt for skiftende regeringer. Men hvad er lærerprofessionens vision for folkeskolen? 
Intentionen med DLF’s Folkeskoleidealet er netop at beskrive ønsker og visioner for folkeskolen gen-
nem dialog om pædagogik, faglighed og skolepolitik. Intentionen er at idealet er formuleret af lærer-
ne, for lærere og til lærere. Folkeskoleidealet skal dermed styrke lærerprofessionen og give et bud på 
folkeskolens betydning, virke og værdigrundlag. 
 
Det er eleverne, der er skolens kerneopgave. Men skolens kerneydelsen er undervisning og den leveres 
af lærerne. Grundlaget for en god skole, der sikrer en stadig og fortsat udvikling, er lærernes engage-
ment og undervisningens kvalitet. 
 
Professionens ideal 
DLF-formand Anders Bondo, der selv er en del af folkeskoleidealarbejdet, præciserer hvordan idealet er 
tænkt: 
 
"Vi lægger op til, at man (red. lærerne) formulerer professionens folkeskoleideal. Vi kan sagtens finde 
inspiration hos alle mulige andre for eksempel KL, 3F alle steder. Men vi skal ikke ende ud med et ideal, 
der skal rumme alt og alle. Det skal være vores ideal, ikke en midtnormal. Andre kan have deres ideal, de 
må gerne inspirere os, men det er vores ideal" 
 

Kilde : https://www.folkeskolen.dk/617395/folkeskoleidealet-skal-vaere-professionens-ideal  

 
Målet er, at Danmarks Lærerforenings kongres i 2019 kan vedtage et folkeskoleideal.  
 
  
 

https://www.folkeskolen.dk/617395/folkeskoleidealet-skal-vaere-professionens-ideal
https://www.folkeskolen.dk/617395/folkeskoleidealet-skal-vaere-professionens-ideal


2 

FOLKESKOLEIDEALET 

Skoleliv og barndom  

Et folkeskoleideal må adressere bar-
nets ret til en barndom, og at skolen 
er en helt afgørende tid i barndom-
men og ungdommen. 

 

 

Forskellighed og overgang  

Et folkeskoleideal må adressere sko-
lens funktion og være med til at sik-
re, at eleverne kommer videre i et 
uddannelsesforløb efter skolen. 

 

Fællesskab og kulturel deltagel-
se  

Et folkeskoleideal skal adressere 
skolens betydning for sociale fæl-
lesskaber, kulturlivet og det kultu-
relle engagement. 

Verdensborgerskab og globalt 
udsyn  

Et folkeskoleideal skal adressere, 
at skolen peger ud mod en global 
og international verden og et an-
svar for en fælles global fremtid. 

 

Skolens viden og faglighed  

Et folkeskoleideal skal adressere, 
at skolen formidler viden og dan-
ner gennem undervisning. 

 

                                                           
Et mangfoldigt undervisningsbe-
greb  

Et folkeskoleideal skal adressere, 
at skolens undervisning foregår 
på mangfoldige måder - med for-
skellige organisationsformer. 

Profession og samarbejde  

Et folkeskoleideal skal adressere, 
at skolen løfter sit formål i tæt 
samarbejde med forskellige fag-
professioner. 

 

                                                        
Demokratisk deltagelse  

Et folkeskoleideal må adressere og 
give et bud på skolens brede demo-
kratiske betydning. 

   

                                                         
Social lighed 

Et folkeskoleideal skal adressere, 
at folkeskolen er betydningsfuld 
for at modvirke den negative soci-
ale arv og sikre alle elever udfor-
dringer og god undervisning. 

DE ni  

CENTRALE 

ELEMENTER 
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Tjek  

hjemmesiden 

www.035.dk  

Ferie — nyansat 
 

Nyansat og ferie 

Hvis du skifter job midt i et ferieår (1. maj – 30. april), vil din tidligere arbejdsgiver lave et feriekort på det ferie, 

du endnu ikke har holdt. Hvis du eksempelvis har holdt 3 ud af dine 5 ferieuger, vil du få et feriekort på de re-

sterende 2 uger. Når du holder de 2 ugers ferie på din nye arbejdsplads, vil du i stedet for at få almindelig løn 

under ferie bruge dit feriekort og få udbetalt feriegodtgørelse. 

 

Kollektiv ferielukning — for lidt eller for meget ferie 

Hvis din nye arbejdsplads er en skole, skal du holde ferie på bestemte tidspunkter, fordi skolen er kollektivt fe-

rielukket. Når du skifter job, kan du altså komme ud for, at du enten har brugt din ferie på din gamle arbejds-

plads, eller at den nye arbejdsplads har holdt alle 5 ugers ferie, og du stadig mangler at holde nogle af dine fe-

rieuger. 

For lidt ferie 

Hvis du eksempelvis skifter skole efter sommerferien fra en skole, der er kollektivt ferielukket i 5 uger i skole-

sommerferien, til en skole, der kun er kollektivt ferielukket 3 uger om sommeren og igen holder kollektivt ferie-

lukket 2 uger i forbindelse med efterårs- og/eller vinterferien, vil du ikke kunne få løn eller feriegodtgørelse i de 

sidste 2 uger, da du allerede har brugt al din ferie. Du kan i stedet få dagpenge, hvis du er medlem af a-kassen, 

eller du kan efter aftale med din leder arbejde 2 uger mere fordelt hen over skoleåret og på den måde være 

berettiget til at holde ferie med løn til de to uger, hvor skolen er kollektivt ferielukket. 

 For meget ferie 

Hvis du omvendt efter sommeren skifter fra skolen med 3 ugers kollektiv ferielukning i sommerferien, til skolen, 

der holder samtlige 5 uger som kollektiv ferielukning i sommerferien, vil du mangle at holde 2 ugers ferie. Du vil 

i den situation have ret til at få lavet en individuel ferieplan i samarbejde med din leder for, hvornår i løbet af 

ferieåret du kan holde de 2 uger. Du kan også spørge din leder, om du kan få ferien flyttet til næste ferieår. 

 

Få rådgivning 

Hvis du har brug for råd eller vejledning omkring din ferie,  

kan din tillidsrepræsentant eller kredskontoret hjælpe dig. 

Hvis det drejer sig om dagpenge, skal du kontakte a-kassen.  

 

FERIE  
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FÆLLES MÅL  

Nye fælles mål for folkeskolen 
Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik i 2017 en aftale om at løsne bindingerne i Fælles Mål og gøre færdig-

heds- og vidensmål vejledende. Efterfølgende nedsatte undervisningsminister Merete Riisager, i 2017 en rådgiv-

ningsgruppe, der skal rådgive ministeren og Undervisningsministeriet om implementeringen af ændringerne i 

Fælles Mål. Rådgivningsgruppen kom frem til 5 pejlemærker for Fælles mål for folkeskolen. Pejlemærkerne ved-

rører øget lokal frihed, folkeskolens formål, undervisningens tilrettelæggelse, betydningen af faglige mål og den 

professionelle dømmekraft.  

Kilde: https://uvm.dk/publikationer/2018/180620-formaal-og-frihed---fem-pejlemaerker-for-faelles-maal-i-

folkeskolen 

Formål og frihed - Fem pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen 

1. Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler  

2. Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål  

3. Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven  

4. Faglige mål som central didaktisk kategori  

5. Styrkelse af den professionelle dømmekraft 

 

Undervisningsministeren har frem mod 2019/2020 nedsat skrivegrupper inden for fagene, der ud fra anbefalin-

gerne fra rådgivningsgruppen og inden for rammerne af fælles mål, skal udarbejde reviderede bud på læseplaner 

og undervisningsvejledninger. 

I kan læse mere uddybende om pejlemærkerne her:     

http://www.dpt.dk/wp-content/uploads/2018/06/180620-pejlemaerker-faelles-maal.pdf 

Ny praksis for Fælles Mål i Helsingør Kommune 

Mandag d. 12.11.18 deltog en delegation fra Helsingør kommu-

ne i Dialogmøde i København om ny praksis for Fælles Mål. Fra 

HLF deltog Vera, Susanne og Lisbeth  - fra skolerne Kari Jørgen-

sen og Andreas Elkjær, samt skolechef Rikke Reiter. På Dialog-

mødet blev det fastlagt, at vi allerede i januar tager fat på arbej-

det i at diskutere, hvordan vi på skolerne i Helsingør, skaber en 

ny praksis omkring Fælles Mål 

 file:///C:/Users/035/Downloads/181025-Ny-praksis-Faelles-Maal

-Folder-okt18.pdf 

https://uvm.dk/publikationer/2018/180620-formaal-og-frihed---fem-pejlemaerker-for-faelles-maal-i-folkeskolen
https://uvm.dk/publikationer/2018/180620-formaal-og-frihed---fem-pejlemaerker-for-faelles-maal-i-folkeskolen
https://uvm.dk/publikationer/2018/180620-formaal-og-frihed---fem-pejlemaerker-for-faelles-maal-i-folkeskolenC:/Users/035/Documents/Add-in%20Express
Pejlemærke%201:%20Færre%20bindinger%20skal%20give%20øget%20lokal%20og%20didaktiskC:/Users/035/Documents/Add-in%20Express
http://www.dpt.dk/wp-content/uploads/2018/06/180620-pejlemaerker-faelles-maal.pdf
file:///C:/Users/035/Downloads/181025-Ny-praksis-Faelles-Maal-Folder-okt18.pdfC:/Users/035/Documents/Add-in Express
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KONGRES 2018 

Kongres 2018  

Ingen arbejdstidsaftale, pres på lærerne fra andre organisationer og et årelangt pres på den danske 
model. Det var nogle af de varme emner, som var på dagsordenen, da lærernes repræsentanter fra 
hele landet mødtes til kongres i København den 30.-31. oktober.  

 

Kongressen vedtog efter længere debat nedstående: 

Perspektiver og muligheder på baggrund af ”Ny Start”. Målet med ”Ny Start” er, at der opbygges et til-
lidsfuldt og ligeværdigt samarbejde mellem parterne på alle niveauer med det mål at finde fælles løs-
ninger på folkeskolens udfordringer. 

Vigtige pejlemærker for foreningens arbejde er: 

 anerkendelse af lærernes professionalisme 

 forståelse for, at folkeskolens undervisning skal være didaktisk funderet 

 anerkendelse og accept af forudsætningerne for, at lærerne kan lave kvalificeret 
undervisning 

 balance mellem opgaver og resurser 

Skal vi kunne finde fælles løsninger, er det vigtigt, at vi centralt og lokalt har fælles billeder af folkesko-
len og dens udfordringer. 

Samarbejdet skal sammen med kommissionens anbefalinger skabe forudsætning for, at der kan indgås 
en aftale om lærernes arbejdstid ved periodeforhandlingerne, der påbegyndes primo 2020. 

Samarbejdet skal endvidere bidrage til, at der findes løsninger på de konkrete udfordringer, der er på 
den enkelte skole. Det er afgørende at bruge den styrke, der ligger i medlemsinvolveringen på den en-
kelte arbejdsplads jf. foreningens strategi om den involverende fagforening. 

Foreningen vil på alle niveauer arbejde for at etablere et tillidsfuldt samarbejde. Udgangspunktet for 
samarbejdet er meget forskelligt fra kommune til kommune og fra skole til skole. Foreningen centralt er 
forpligtet på at bistå med at etablere et lokalt samarbejde, hvor det er nødvendigt. 

Foreningen vil prioritere de nødvendige resurser til denne opgave. 

              Kilde: https://www.folkeskolen.dk/644978/
kongres-i-dag-laeren-fra-et-langt-

overenskomstforloeb 

https://www.folkeskolen.dk/644978/kongres-i-dag-laeren-fra-et-langt-overenskomstforloeb
https://www.folkeskolen.dk/644978/kongres-i-dag-laeren-fra-et-langt-overenskomstforloeb
https://www.folkeskolen.dk/644978/kongres-i-dag-laeren-fra-et-langt-overenskomstforloeb
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Folkeskoleidealet  

Indtryk fra kongres 2018 Af Liselotte Bak, kongresdelegeret 

Folkeskoleidealet 

Folkeskolen er den bedste investering et samfund overhovedet kan investere i. Så stærke var ordene, da Per Chri-

stensen, formand for 3F, gik på talerstolen den første dag på kongressen. 

Den er den allervigtigste institution i vores samfund - den er uovertruffen. 

Men samtidig er han meget bekymret for Folkeskolen. Efter hans mening har folkeskolen været et skydetelt de se-

neste år – og det i alt for høj grad. Han opfordrer derfor til, at alle parter skal finde frem til enighed, ellers går det 

galt. Investering i mennesker må ikke betragtes som en udgift. Der sker en privatisering af stadigt flere institutio-

ner, hvilket ifølge Per Christensen er uforståeligt: ’Vi skal have lærerne og eleverne tilbage til folkeskolen. Folkesko-

len skal dagsordensættes øverst oppe. Ingen kamp er vigtigere!’ 

Naturligvis afstedkom så stærk en opbakning til os og vores folkeskole bifald blandt de kongresdelegerede. 

 

Ny start 

Det dystre perspektiv på fremtidens folkeskole, hvis der ikke sker forbedringer nu, blev også fremhævet senere i 

kongressen under punktet Ny Start, hvor Dorte Lange udtrykte ’Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten i under-

visningen. Men det kræver ordentlige arbejdsforhold for lærerne at kunne udleve dette’. 

Dorte Lange perspektiverede situationen i Danmarks folkeskole med forholdene i Sverige:  ’Arbejdsmiljøet i de 

svenske folkeskoler er nu så dårligt, at der i dag mangler 60.000 lærere, hvilket er katastrofalt. I Danmark er 17.000 

uddannede lærere ikke længere ansat i folkeskolen – de har fravalgt den! Det er på høje tid at skabe ordentlige ar-

bejdsforhold for lærerne, så vi ikke bliver Sverige. Der skal handles nu. Derfor skal kommissionen vises det reelle bil-

lede af virkeligheden, når den kommer rundt på skoler i landet for at indsamle viden om tingenes tilstand. 

 

Også inklusionen kom på dagsorden 

Budskabet var, at Inklusionens mange fejltagelser skal frem i lyset, og der skal arbejdes for, at de børn, der har be-

hov for hjælp, får den rette hjælp til fulde og ikke den spare-version vi har været vidne til, siden den blev imple-

menteret i folkeskolen. Anders Liltorp fra DLF’s hovedstyrelse udtalte bl.a. om temaet inklusion, at der er nødt til at 

tilføres økonomiske midler til børn med udfordringer, og han sluttede sit indlæg med følgende udtalelse: 

”Hvor er det mærkeligt, at der findes børn i Danmark, der ikke får det, de har brug for, mens vi samler ind til alle 

mulige børn i resten af verden”. 

Som altid var vi på kongressen optaget af flere forhold omkring lærerne og den folkeskole, vi underviser i. Det være 

sig lærernes arbejdsforhold, vores arbejdsmiljø, den tillid der nødvendigvis skal og bør tildeles os for vores fagpro-

fessionalisme og engagement i vores arbejde med eleverne. 

Men også folkeskolen i sig selv – hvor vil vi hen med den, hvilke værdier skal binde den sammen, og ikke mindst, 

hvordan får vi politikerne til at se de alvorlige tegn, der er på, at folkeskolen er i nød? 
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Fra september 2020 optjener nyuddannede lærere ferie med løn fra ansættelsens start. 

Det er resultatet af en ny ferielov, som Folketinget vedtog den 25. januar. Loven træder i kraft i 

september 2020.  

Kilde: 

https://www.folkeskolen.dk/625705/ny-lov-nyansatte-har-ret-til-ferie-fra-dag-et 

Efter kongressen  

Efter kongressen... 
Af Vera Sandby Hansen, formand for HLF 

 

Inden vi tog til kongressen mødtes vi med de andre delegerede foran Landsretten i Bredgade. Det var 

nemlig dagen, hvor Erik Smiths appelsag startede, og det var en god nyhed i sidste uge at appelsagen blev 

vundet med advokatbistand fra vores forening. Det var ude af proportioner at give en tjenstlig advarsel, 

fordi en erfaren lærer ytrede sig med sin utilfredshed.  Tak til Erik Smith for at have taget denne kamp. 

Den vil helt sikkert gavne os alle sammen.  

Anders Bondo havde i sit indledende oplæg fokus på de ændringer, der synes at være på vej, og pointere-

de sin egen tiltro til at samarbejdet med KL vil ændre sig ud over det, der allerede er sket, men som An-

ders også sagde, så gør fine ord om samarbejde det ikke alene, og fortsatte at vi som samlet organisation 

skal have tilliden tilbage. 

Det er for mig klart en udfordring, at vilkårene for at lave skole er så forskellige.  Formålet med at vi i DLF 

arbejder med ” folkeskoleidealet ” er , at vi herigennem  kan finde frem til de væsentligste forhold ,der 

kan beskrive, hvad vi som organisation kan stå inde for- have som ideal. For samtidig med forskellighe-

den, har vi lærere netop nogle basale forventninger til muligheden for at lave god undervisning- og der-

med god skole. Det er et omgangsrigt arbejde, så fint det udsættes og flere kan involveres inden beslut-

ningen skal tages på næste kongres.  

” Ny Start”, herunder kommisionsarbejdet og parternes intentioner om at genvinde tilliden i det lokale 

samarbejde er i gang i hele landet. En aftale for arbejdstiden er stadig omdrejningspunktet, men træerne 

vokser ind i himlen. Vore lokale forhandlinger afslører, at det er et stort arbejde at finde sammen om ar-

bejdsvilkårene.  

Men der er flere veje at gå til forbedring af arbejdsvilkårene. Helt overordnet har vi igen haft gavn af, at vi 

i foreningen både arbejder med det pædagogiske og tjenstlige område. Det er befriende, at der er grøde 

for at lærerarbejdet, lærernes betydning for undervisningen igen prioriteres til fordel for den rigide mål-

styring.   For når arbejdsvilkårene hindrer muligheden for at lykkes med opgaven, er det lærerne står af.  

Det har institutionen, Folkeskolen ganske enkelt ikke råd til. Begrebet ”professionel kapital” skal i spil. Her 

i kommunen har vi og centeret aftalt at mødes først i januar og se på, hvordan ændringerne af kravene i 

Fælles Mål kan sættes i gang på skolerne. 

Alt i alt sætter jeg min lid til der blæser nye vinde over Folkeskolen, som også omfatter vore arbejdsvilkår. 

Som indledning til kongressen fik vi en tilkendegivelse fra 3F´s formand Per Christensen (altså ikke for-

manden for kommissionen), om at folkeskolen er et fælles anliggende , og lærerne skal ikke kæmpe for 

folkeskolen alene. Det er Folkeskolen som samfundsinstitution alt for vigtig til, sagde Per Christensen. Tak 

for denne opbakning. 

Glædelig jul og godt nytår ! 
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’Tjek din lønseddel’ - Kampagne efteråret 2018 

Igen i år var der mange der benyttede sig af HLF´s løntjek, og der blev fundet fejl. 

Det er vigtigt at sikre sig man får den rigtige løn. 

Hvis du selv vil have større indblik i din lønseddel, kan du hente hjælp på erduok.dk. Her ligger 

der et eksempel på en tænkt lønseddel, der virtuelt gennemgår de fem vigtigste punkter på 

lønsedlen, som du skal være opmærksom på.  

http://ok-maerket.dk/er-din-loenseddel-ok-2017/ 

Hvis du vil vide mere om, hvordan din løn er sammensat, og hvad du som minimum skal have i 

løn, så kan du læse mere om det på HLF´s side om løn her. 

http://www.035.dk/loen-vilkaar/loen 

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte HLF for en løn-

gennemgang.  

Til et løntjek skal vi bruge: 

 En aktuel opgaveoversigt 

 Lønseddel for samme periode  

 Erfaringsdato 

 Ansættelsessted 

LØN 

 

 

Med ønsket om en rigtig  
glædelig jul 

Helsingør Lærerforening 
 

http://ok-maerket.dk/er-din-loenseddel-ok-2017/
http://www.035.dk/loen-vilkaar/loen

