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Ordinær kongres 
Planlægning af kongressen er ved at være på plads. Der er lavet en del 
baggrundsmaterialer til inspiration for debatterne.  
Dagsordenens hovedpunkter er: 

 Hvad skal vi med skolen 

 Medlemmernes arbejdsliv 

 Et demokratisk solidarisk velfærdssamfund 
I lighed med sidst, vil vi ikke udarbejde mange vedtagelser/resolutioner på forhånd, men 
mere samle op på konklusionerne under kongressen. Der var bred enighed om, at det var 
godt for afviklingen af sidste kongres. 
Vi talte også om, at vi vil opfordre til, at indlæggene – specielt under punktet 
”medlemmernes arbejdsliv” også har fokus på gode eksempler, tanker om nye løsninger 
og alternative tiltag i forhold til vores indflydelse. Det bakkede jeg varmt op om. Vi kender 
jo alle godt bagtæppet for vores udfordringer og har brug for flere billeder af vores 
succeser. Vi skal skabe håb og engagement. 
 
Konstituering af Hovedstyrelsen 
Annette Van Buren, Kredsformand i Sønderborg Lærerkreds deltog som suppleant for 
Ulrik Nielsen. Ulrik forventes tilbage til november. 
 
Kursusmateriale til hovedstyrelsen vedr. den involverende fagforening 
Der er udarbejdet et kursusmateriale og planen er, at hovedstyrelsesmedlemmer skal ud i 
de forpligtende kredssamarbejder og lave oplæg. Materialet er målrettet politiske ledere i 
DLF og skal være med til at sætte gang i den kulturændring i arbejdsform, som vi 
drømmer om. FAK vil høre mere. 
 
Efterårets opfølgning på Bilag 4 
Jeg ved, at der har været en del spørgsmål om forventninger til denne evaluering. 
Her er lidt mere afklaring fra hovedstyrelsesmødet: 
 

 Der skal evalueringer ind fra alle kommuner 

 Helst i samarbejde med kommunen, men undtagelsesvis fra kredsen alene 

 Der er ingen formkrav 

 Alle evalueringer, der indsendes inden 26/8 indgår i det første desk study.  

 Resten af evalueringerne indsendes snarest og vi arbejder på en evt. desk study 2. 
Alle evalueringer vil indgå i parternes viden, oplæg og bruges fremadrettet i det 
fælles nationale arbejde 

 Der er netop udsendt Kredsudsendelse med ideer til den lokale evaluering (Måske 
kan FAK sende idéer rundt til inspiration) 

 De regionale møder i november kommer til at handle om opfølgning på bilag 4.  
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 Vi er ved at organisere temaer mv. til de regionale møder i november, det hører I 
mere om 

 
Husk, at man i evalueringen kan vælge at have fokus på dele af bilag 4 f.eks. 
forberedelsesopgaven og de tre indledende punkter Kvalitet i undervisningen, godt 
arbejdsmiljø og styrket social kapital er en rettesnor 
 
Det kunne også være vigtigt at fremhæve, at ressourceproblematikken altid ligger under 
og sjældent kan løses lokalt. Herunder også mangel på lærere i kommunerne 
 
Hvordan lokale aftaler spiller ind, kunne også indgå. Der er pt. 64 aftaler heraf 17 fælles 
forståelser. 3 kommuner forhandler stadig. 
 
Jeg forventer, at evalueringerne får stor betydning for det centrale arbejde med arbejdstid 
bl.a. frem mod OK’18 og håber selvfølgelig også, at de aktivt bruges lokalt. 
 
Er der spørgsmål vedr. ovenstående håber jeg, at I lige vil ringe til mig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


