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Indtryk fra Danmarks Lærerforenings kongres 2019 

Danmarks Lærerforening (DLF) har netop afholdt kongres. Fra Roskilde deltog Tina Hasselager, Rune Kent, 

Kresten Dahlmand og Karen Asholt, som delegerede ved kongressen. Derudover deltog flere 

kredsstyrelsesmedlemmer som gæster. 

De store emner på årets kongres var vedtagelse af foreningens folkeskoleideal, periodeforhandlinger og Ny 

Start, gearet til fremtiden og diverse vedtægtsændringer. Alle blev de dog behandlet i skyggen af det 

næstformandsvalg, som uden sammenligning var det, der fyldte mest i pauserne og til dels også under 

behandlingen af punkterne. 

Kongressen havde inviteret en række gæstetalere. Generalsekretæren i Education International, 

amerikaneren David Edwards, havde tydelige budskaber om at Danmarks Lærerforening og Ny Start-

samarbejdet står centralt i kampen for ikke bare ordentlige arbejdsforhold, men også både lærere og 

elevers grundlæggende demokratiske rettigheder. 

Den socialdemokratiske undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, forsøgte at genvinde tilliden fra 

lærerne, da hun talte på kongressens anden dag. ”Vi skal have en ny start. Vi skal have den bedste 

folkeskole, og det kan vi kun, hvis vi gør det sammen”(citat PRT) 

Formanden for FH, Lizette Risgaard udtalte opbakning til lærernes kommende periodeforhandlinger om 

arbejdstid og formanden for KL, Jacob Bundsgaard, gjorde klart, at KL står 100 % bag OK18 og at KL vil tage 

de kommende anbefalinger fra arbejdstidskommissionen alvorligt. 

Anders Bondo indledte herefter kongressen med en god beretning, som fik stående applaus fra de 

delegerede. Anders Bondo havde i sin beretning fokus på skolens og fagbevægelsens ansvar for demokrati, 

uddannelse og oplysning. Der var fokus på foreningens folkeskoleideal og de kommende 

periodeforhandlinger – som vi alle har store forventninger til lykkes. Derudover talte Anders Bondo bl.a. om 

privatisering og om de store kommercielle interesser, der er i den læringsmålstyrede undervisning. ”Vi må 

fastholde, at teknologien ikke skal styre undervisningen, og at alle elever har ret til en undervisning, der ikke 

er underlagt kommercielle interesser" (citat ABC) 

Hovedstyrelsens forslag til Folkeskoleideal blev, med et overvældende flertal, vedtaget af kongressen. 

Dermed har vi formuleret lærernes bud på, hvad vi vil med skolen. Nu skal idealet ud og leve. 

Under drøftelserne af Periodeforhandlingen og Ny Start-samarbejdet blev det præciseret at DLF arbejder 

for en central arbejdstidsaftale. Kommissionens anbefalinger kommer d. 16. december og der er indkaldt til 

en ekstraordinær kongres i februar. 

Punktet vedrørende Gearet til fremtiden blev i nogen grad overtaget af drøftelser omkring 

næstformandsvalget. Diskussionerne mundede dog ud i, at hovedstyrelsen fik mandat til at formulere nogle 

konkrete krav til ændringer i alle niveauer af DLF samt at afdække, hvilke konkrete opgaver der med fordel 

kan løses centralt i stedet for lokalt.  
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Der var forslag til en række vedtægtsændringer. Forslaget om at man vil åbne mulighed for at der afholdes 

generalforsamling i kredsene hvert andet år blev vedtaget. Dette betyder, at det er op til en lokal drøftelse i 

kredsene, hvorvidt man ønsker at gøre brug af muligheden. Skulle det komme på tale vil det være op til den 

lokale generalforsamling, at tage stilling til forslaget. 

Det blev endvidere besluttet at kontingentfritagelsen for pensionister først træder i kraft 12 år efter 

folkepensionen. Hidtil har man været kontingentfritaget fra man fylder 75 år. 

Kongressen sluttede med de to valghandlinger. Anders Bondo Christensen blev valgt som formand uden 

modkandidater og efterfølgende blev Dorte Lange valgt som næstformand i et kampvalg mod Morten Qvist 

Refskov. De kongresdelegerede i Roskilde støttede Dorte Langes kandidatur.  

Der er mulighed for at læse mere om kongressen på www.folkeskolen.dk 

 

Karen Asholt 

Næstformand, Roskilde Lærerforening 
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