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Ny Hovedstyrelse 
Den nyvalgte hovedstyrelse tiltrådte her i januar, og der har været stor mødeaktivitet. Der 
har været en del formalia som vedtagelse af vores forretningsorden, beslutninger om 
mødeaktivitet og arbejdsområder. Vi har været på seminar for at blive rystet sammen og 
tage de første strategiske beslutninger mod vores fælles mål.  
 
Endvidere har vi konstitueret os. Thomas Andreasen blev formand for Arbejdsmiljø- og 
Organisationsudvalget, Bjørn Hansen blev formand for Undervisningsudvalget og Gordon 
Ørskov Madsen for Overenskomstudvalget. Jeg selv er blevet næstformand i 
Overenskomstudvalget, sidder i følgegrupper for internationale forhold og ligeværd samt 
div. ad. hoc. grupper som ”Folkeskolen i det 21. århundrede”, ”Fælles 
kommunikationsplatform i DLF” samt ”Udbredelse af principprogrammet”. Derudover er jeg 
udpeget til at beskæftige mig med FTF som kongresdelegeret og medlem af 
repræsentantskabet, med Forhandlingsfællesskabet som medlem af repræsentantskabet 
og har fået en hovedbestyrelsespost i Lærernes A-kasse. Alt sammen noget jeg selv har 
ønsket, og glæder mig til at arbejde med. 
 
Møde med ministeren 
På hovedstyrelsens seminar havde vi besøg af ministeren for Undervisning og ligestilling. 
Der var lagt op til en uformel dialog og det var godt. Jeg har en god fornemmelse af, at 
denne minister er mere lydhør og gerne vil indgå i dialog om meningsfulde ændringer af 
elementer af reformen. Det var en befrielse at slippe for at høre på tomme floskler om, at 
alt jo er nyt og spændende derude (ex. Ministeren). Tror på, at der er åbninger, som vi skal 
kunne udnytte. 
 
Opfølgning og samarbejdet med KL 
På baggrund af efterårets opsamling på Bilag 4, arbejder vi videre med opfølgningen. 
Fokus er opgaveoversigterne og opgørelse af arbejdstiden. Der iværksættes fortsat tiltag 
lokalt og centralt håber vi på, at vores analysearbejde kan danne baggrund for vores 
fælles evaluering med KL. 
 
Læringsplatforme 
Som en del af brugerportalinitiativet skal alle skoler have en læringsplatform med 
udgangen af 2017. Hovedstyrelsen drøftede hvordan vi kunne understøtte de lokale 
drøftelser i kommuner og skoler om hensigtsmæssige valg og anvendelse af 
læringsplatforme. Der er aftalt beskrivelser af, hvad læringsplatformene skal kunne, men 
ikke hvordan de skal anvendes. For mig at se, er det har vi skal på banen og øve 
indflydelse på alle niveauer.  
 
Arbejdstidskonferencen den 4.-5. april 2016 
Arbejdet frem mod OK’18 er et fokus i hele foreningens arbejde. Jeg vender tilbage med 
mine overvejelser her de kommende referater.  
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