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Ny formand 

for DLF er 

Gordon    

Ørskov 

Madsen 

Efter drama med den elektroniske afstemning, blev det bare endnu mere dramatisk med den manuelle valghand-

ling. Men DLF fik en ny formand - og han hedder Gordon Ørskov Madsen. Gordon fik 156 ud af de 298 mulige stem-

mer, fra de kongresdelegerede, svarende 52,3 %. 

Danmarks Lærerforening står på mange områder overfor en ny epoke. Foreningen skal implementere en ny central 

arbejdstidsaftale og en ny formand skal stå i spidsen for netop det vigtige arbejde. Samtidig er der et utal af andre 

områder, som foreningen beskæftiger sig med, der fortsat skal serviceres, vedligeholdes og udvikles. Med andre 

ord er det en massiv og meget kompleks opgave, der venter den nye formand.  

DLF's nyvalgte formand har tre fokusområder:  

 at få arbejdstidsaftalen til at fungere ude på skolerne.  

 at komme med skolepolitiske initiativer, som sikrer skolerne mere frihed til at prioritere og få lærerprofessi-

onen mere i centrum. 

  at arbejde for, at alle timer i folkeskolen skal varetages af uddannede lærere.  

Gordon bliver desuden formand for Lærernes Centralorganisation, formand for Lærernes Pension og medlem af 

bestyrelsen i Forhandlingsfællesskabet, som forhandler overenskomster for alle kommunalt ansatte.  

OM GORDON ØRSKOV MADSEN 

54 år. 1997 uddannet lærer fra Aarhus Dag- og Aftenseminarium med linjefag i samfundsfag. Ansat som 

lærer på Hasle Skole, Aarhus Kommune. Har endvidere studeret statskundskab ved Aarhus Universitet.  

Næstformand i Aarhus Lærerforening 2000 og valgt til kredsformand 2002. 

Medlem af hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening 2008 og formand for DLF's overenskomstudvalg 

siden 2010. 2020 valgt til formand for DLF. 

Bor i Hasle ved Aarhus sammen med sin hustru Mette, men opholder sig det meste af ugen i Køben-

havn. Har to voksne børn. Stor AGF-tilhænger. 

Kilde: Folkeskolen 
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       COVID-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 
Covid-19 fylder fortsat meget i vores bevidsthed og på arbejdspladsen. Vi holder løbende AMR orienteret om seneste 

nyt.  

COVID-19 situationen giver helt uundgåeligt en stigende bekymring blandt vores medlemmer i forhold til deres ar-

bejdssituation. Vi har i Helsingør Lærerforening, som bekendt gennem hele forløbet, bakket fuldt op om myndighe-

dernes retningslinjer, og har ageret i forhold til disse. Det vil også være vores linje fremadrettet. 

En af de indsatser der er blevet arbejdet på fra DLF side, er indførelsen af Fast-track tests. 

Vi vil i kredsen naturligvis sørge for at holde jer tæt orienteret, hvis vi får yderligere info om myndighedernes hånd-

tering af situationen. I kan holde jer opdateret på vores hjemmeside 

https://www.035.dk/nyheder/2020/september/seneste-om-covid-19-laererjobbet 

Og på undervisningsministeriets hjemmeside: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19 

Det er vigtigt at alle føler sig trygge på sin arbejdsplads!  

LØN 

Husk at tjekke opgaveoversigt og lønseddel, så du sikrer dig du 

får den rigtige løn. Ellers henvend dig til TR, eller HLF.  Vi hol-

der LØNTJEK i HLF, som vi plejer, den 11.  november, og ven-

der tilbage med en invitation snarest. 

https://www.folkeskolen.dk/1840467/naar-skolen-aabner-igen
https://www.035.dk/nyheder/2020/september/seneste-om-covid-19-laererjobbet
https://www.035.dk/nyheder/2020/september/seneste-om-covid-19-laererjobbet
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
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Folkeskoleidealet  

A20        

GENERALFORSAMLING  DEN 17. MARTS 2021 

Husk allerede nu, at sætte kryds i din  

kalender!  

Implementering af A20 i kommunen 
Kredsstyrelsen har lagt en arbejdsstrategi i forhold til implementering af den centrale arbejdstidsaftale A20. Den 

består primært i at sammenskrive vores lokale arbejdstidsaftale med den centrale. Sammenskrivningen skal danne 

grundlag for de forhandlinger, som vi skal have med Centret for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt frem til det nye år. 

Aftalen kan du finde på vores hjemmeside: https://035.dk/nyheder/2020/august/central-arbejdstidsaftale-2020 



4 

Ny formand for OK-udvalget  

Ny formand for OK-udvalget blev  

Morten Kvist Refskov  
Morten Refskov tabte kampen om posten som DLF’s formand. Nu overtager han modkandidatens, nuværende DLF-

formand, Gordon Ørskov Madsens tidligere poster og indtræder i forretningsudvalget.  

 

Den 5. oktober blev det af lærerforeningens hovedstyrelse besluttet, 

at Morten Refskov bliver formand for overenskomstudvalget. Dermed 

indtræder han også i forretningsudvalget i Danmarks Lærerforening.  

Ikke blot i overenskomstudvalget overtager Morten Refskov pladsen 

efter Gordon Ørskov. Blandt andet bliver Morten Refskov indstillet til 

formand for bestyrelsen i Lærernes A-kasse. Det er repræsentantska-

bet i A-kassen, som vælger formanden, og der lægges nu op til en eks-

traordinær indkaldelse.   

Morten indtræder på fuld tid, og fratræder derfor sin formands post 

for Ballerup Lærerforening. 

Kilde: Folkeskolen 

Medlemstilbud: Ny bog om teknologiforståelse 

Den seneste bog i serien Pædagogisk Rækkevidde beskæftiger sig med teknologiforståelse. 

Læs mere om undervisning i teknologi for de digitalt indfødte og download bogen gratis. 

Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du hente alle bøgerne både som lydbog og 

som e-bog ved at logge dig ind på Min Side 

I bogen beskriver Elisa Nadire Caeli bl.a., hvordan lærere kan arbejde med elevernes tek-

nologiforståelse i praksis, og hvorfor det er nødvendigt at børn og unge lærer at afkode og 

forstå digitale teknologiers betydning i samfundet, så de kan agere meningsfuldt med dem 

og være med til at forme den fremtidige udvikling. 

Hovedstyrelsesmedlem siden 2016.  

Kredsformand i Ballerup siden 2012.  

TR og kredsstyrelsesmedlem 2010- 2012. Lærer på Rosenlundskolen/Skovlunde Skole siden 2006.  

Uddannet lærer fra Københavns Dag- og  Aftenseminarium i 2007.  

Opvokset i Hovedstadsområdet. 

37 år, bor i Albertslund med Jeanette (lærer) og deres tre børn: August (13), Asta (11) og Alfred (9)  

https://medlem.dlf.org/mypage.aspx?

