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Indtryk fra DLF’s kongres 2017 

OK18, Folkeskoleideal, medlemmernes arbejdsliv og demokratiets fremtid var de store temaer, der blev 

drøftet på dette års kongres i Danmarks Lærerforening. 

Fra Roskilde Lærerforening deltog fire delegerede (Peter Hansen, Tina Svarre Hasselager, Rune Kent og 

Karen Asholt Pedersen) 

Kongressen fandt sted i dagene 10.-12.oktober og blev indledt med en meget veloplagt mundtlig beretning 

fra Anders Bondo Christensen.  Herefter fulgte en gæstetaler, som mange(!) lærere finder kontroversiel, 

Michael Ziegler. Egentlig havde DLF høfligt inviteret KL’s formand Martin Dam som gæstetaler, men han 

havde afslået og i stedet sendt den i lærerkredse nok så bekendte forhandler. 

Undervisningsminister Merethe Riisager var ligeledes inviteret som gæstetaler og demonstrerede fin 

fornemmelse for, hvad lærerne gerne vil høre om god undervisning. 

Som kongresdelegerede er vi selvfølgelig optaget af, hvor vi er på vej hen med foreningens politik – hvad 

hovedstyrelse og formandskab har af ideer og visioner. Men vi forsøger samtidig at afveje, om det er den 

vej og den retning, der giver størst mening for medlemmerne på de forskellige skoler og arbejdspladser. 

Måske synes mange, at det, der sker i hovedforeningen og på kongressen, er både abstrakt og 

virkelighedsfjernt; men det, der debatteres, handler meget konkret om medlemmernes daglige 

arbejdsvilkår. 

 Set i dette praksisperspektiv…. 

- handler arbejdet med at formulere et Folkeskoleideal om, at skabe et fælles sprog for medlemmerne på 

skolerne. Målet er, at vi bliver mere tydelige i vores ønsker, krav og forventninger til arbejdet og de vilkår 

det afstedkommer. 

- skal kongresvedtagelsen om medlemmernes arbejdsliv tjene til at forbedre medlemmernes indflydelse på 

egen arbejdssituation bl.a. ved hjælp af sammenhold. 

- vil DLF insistere på, at forløbet fra OK13 ikke gentager sig, men at begge parter finder tilbage på et redeligt 

aftalespor, så vi igen kan arbejde på baggrund af aftaler og ikke på lovgivet grundlag. 

Alt i alt var det en spændende, tætpakket kongres med mange vigtige debatter. Alt sammen et godt afsæt 

for den kommende tids arbejdet i Roskilde Lærerforening. 

Tina Svarre Hasselager 

Læs mere om kongressen her: 

http://www.dlf.org/service-menu/nyheder 

https://www.folkeskolen.dk/emneord/arbejdsliv/dlf/dlf-kongres-'17/ 

http://www.dlf.org/service-menu/nyheder
https://www.folkeskolen.dk/emneord/arbejdsliv/dlf/dlf-kongres-'17/

