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Indtryk fra DLF’s kongres 2018 

OK18, Folkeskoleideal, arbejdet i en ny hovedorganisation og ”Ny Start”-samarbejdet var de store temaer, 

der blev drøftet på dette års kongres i Danmarks Lærerforening. 

Fra Roskilde Lærerforening deltog fire delegerede (Tina Svarre Hasselager, Karen Asholt Pedersen, Rune 

Kent og Mads Magtengaard) 

Kongressen fandt sted i dagene 30.-31.oktober. Anders Bondo bød velkommen til kongressen og  til 

gæstetaler Per Christensen, forbundsformand i 3F. Per Christensen talte om det fremtidige samarbejde i 

den nye hovedorganisation, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Han havde særligt fokus på kampen 

for folkeskolen, som han understregede ikke alene var lærernes, men en fælles kamp. ”Folkeskolens tid, det 

er nu. Ikke i morgen. Ikke næste år. Men nu. Lad os sammen kæmpe for folkets skole", udtalte Per 

Christensen fra kongressens talerstol. 

Herefter indledte Anders Bondo kongressen med en tale, hvor han motiverede de forskellige temaer, som 

skulle behandles. 

Hvad kan vi lære af OK18 og hvordan kan vi bruge Ny start samarbejde bedst muligt? Der var en livlig 

debat om begge punkter. Forventningsafstemningen mellem medlemmer og forhandlere og spørgsmålet 

om, hvorvidt det er realistisk at lave en central arbejdstidsaftale, blev de største temaer i debatten. 

Drøftelse af folkeskoleidealet. I en tid hvor mange andre har meninger om folkeskolen, er det nødvendigt 

at vi også som forening, har et klart bud på skolens og undervisningens udvikling. Men hvordan sikrer vi 

medlemsinddragelsen i det vigtige arbejde med at formulere et folkeskoleideal? Dette vil kredsstyrelsen i 

RLF have særligt fokus på i den kommende tid.  

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er navnet på den nye hovedorganisation, der skal give 

fagbevægelsen - herunder lærerne - mere indflydelse i samfundet. Arbejdet er i fuld gang. Diskussionen på 

kongressen rettede sig mod det fremtidige lokale arbejde i FH.  

Der var lagt op til afstemning om vedtægtsændringer omhandlende antallet af generalforsamlinger og 

længden af valgperioder. Forslaget om generalforsamlinger blev i en særdeles tæt afstemning forkastet, og 

forslaget om valgperioder blev trukket. I stedet blev der givet tilsagn om, at man vil vi have en intern 

organisationsdebat om, hvordan vi som organisation bedst muligt varetager medlemmernes interesser, 

både kollektivt og individuelt. 

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

for den kommende tids arbejdet i Roskilde Lærerforening. 

Karen Asholt 

Næstformand 

Læs mere om kongressen her: 

https://www.dlf.org/service-menu/nyhedsoversigt 
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