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FORMANDENS INDLÆG  

Kongresindlæg  

v. kredsformand Vera Sandby Hansen 

Det er en fagpolitisk højtidelighed at være på kongres. Starten hvor foreningssangen gjalder ud i rummet, 

vi hylder vores forening, vi er sammen. Vi er delegerede, og vores fornemmeste opgave er at medlem-

merne i sidste ende vil opleve, at de beslutninger, der træffes, vil forbedre og indfri de ønsker, der kan 

være til  arbejdssituationen derude. Specielt for denne gang er, at vi er i en venteposition på offentliggø-

relsen af kommisionsrapporten. Hvad er indholdet i rapporten? Vi venter med spænding d. 16.dec, hvor 

rapporten offentliggøres ved middagstid. Kredsformænd fra hele landet er indkaldt til møde sidst på efter-

middagen samme dag og der holdes et landsdækkende TR-møde i Odense dagen efter. Punktet på kon-

gressen ”Periodeforhandlinger og arbejdet med Ny start”, vil omhandle, hvordan vi kan skabe det bedste 

udgangspunkt for periodeforhandlingerne. De konkrete handlingsorienterede beslutninger kan først ske 

efter offentliggørelsen af kommissionsrapporten. Her er der lagt en plan for møder mv., og en ekstraordi-

nær kongres 5. februar 2020. Foreningen er godt beredt! 

Men selvfølgelig er der siden OK18 arbejdet videre med de opgaver, der har været igangsat. Fx blev tan-

kerne om et ”folkeskoleideal” startet i 2016, og alle drøftelser blandt organisationsvalgte og menige med-

lemmer nu er mundet ud i det oplæg, der er sendt til vedtagelse på kongressen. Folkeskoleidealet skal 

være grundlaget for foreningens skolepolitik. Et vigtigt arbejde i arbejdet for at folkeskolen bliver det na-

turlige valg af skole. Det er min forventning at hovedstyrelsesforslaget bliver vedtaget i den fremlagte ud-

gave. Under dette punkt skal vi også høre, hvad Pernille Rosenkrantz-Theil har at sige til os. Det ser jeg 

frem til. 

”Er vi gearet til fremtiden ?”Det er den store hovedrengøring i foreningen igangsat i 2018. Skal vi bevare 

en stærk fagforening, skal vi konstant have øje for at vore opgaver løses professionelt. Vi skal have en 

stærk økonomi, og medlemmerne skal kende deres repræsentanter (nærhedsprincippet). Der er lagt op til 

at hovedstyrelsen skal indsamle data og fremlægge forslag til eventuelle ændringer til kongressen i 2020. 

Dette handler i sidste ende også om, hvor forskellige kan kredsene være i forhold til vi stadig synes at væ-

re én forening. Det er for mig også et spor ind til vedtægtsændringerne. Det er helt klart min holdning, at 

det er sundt for en kredsstyrelse, at der er generalforsamling hvert år. Det koster noget arbejdstid, men 

det er også her medlemmerne kan mødes med deres repræsentanter.  

Valg af formand giver sig selv, så længe der kun er en kandidat, og fint for mig at formanden fortsætter 

arbejdet, også set i lyset af de kommende periodeforhandlinger. Vi har ikke brug for intern uro på nuvæ-

rende tidspunkt. Det er også min holdning, at Dorte Lange bør fortsætte som næstformand. Det er fint at 

vi har nogle aktive hovedstyrelsesmedlemmer fyldt med ideer, ideer til mange ting, men det er også godt 

at have en mere sikker fornemmelse af en ledelse. Dorte har jeg altid opfattet har arbejdet strategisk på 

baggrund af interne debatter i foreningen.  

Jeg glæder mig til de politiske debatter og mødet med de andre delegerede. Der er gode muligheder for 

at følge med i hvad der sker på DLF´s kongresportal.  


