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Kongres 2019 

Der er vigtige sager på dagsordenen, når Danmarks Læ-

rerforening afholder kongres fra den 1. til 3. oktober.       

I dette indlæg har vi valgt et par af sagerne ud. 

Folkeskoleideal: 

I 2016 vedtog kongressen at igangsatte et arbejde med at 

udarbejde et ideal for folkeskolen. I år skal det endelige 

folkeskoleideal så til afstemning. 

Idealet har til formål at bidrage til at beskrive foreningens 

syn på, hvorfor vi holder skole, således at debatten om 

folkeskolens udvikling kvalificeres. Folkeskoleidealet 

skal dermed være med til at sætte retning for såvel de lo-

kale som den centrale drøftelse med andre skolepolitiske 

interessenter om folkeskolens udvikling. 

Vedtægtsændringer: 

Kongresdelegeredes valg periode: 

Hovedstyrelsen indstiller til kongressen, at valgperioden 

for kongresdelegerede ændres fra to til fire år. Heri ligger 

der en overvejelse om, hvorvidt der skal være forskel på 

kredsstyrelsesmedlemmernes valgperioder. 

 

Afholdelse af generalforsamlinger i Kredsene: 

Hovedstyrelsen indstiller til kongressen, at det fremover 

er op til den enkelte kreds at afgøre, om der skal afholdes 

kredsgeneralforsamling hvert eller hvert andet år. Der 

skal fortsat afholdes valggeneralforsamlinger hvert andet 

år.  

 

Valg af formand og næstformand: 

Hver 4. år vælger kongressen, hvem der skal være for-

mand og næstformand i Danmarks Lærerforening. De 

sidste 17 år har Anders Bondo været formand for Dan-

marks Lærerforening. Han genopstiller uden modkandi-

dat.  

 

 

 

 

 

 

 

På næstformandsposten har vi 2 kandidater i år. – Dorte 

Lange, der er fungerende næstformand og Morten Ref-

skov, der sidder i Hovedstyrelsen og er formand for Bal-

lerup Lærerforening. 

 

Kredsens delegerede er Jacob Seersholm, Lisbet Rasmus-

sen og Per Haugaard. 

 

Læs mere om kongressen her : https://www.dlf.org/om-dlf/

organisationen/kongres-oktober-2019  

 

Lønsedlen: 

Første oktober 2019 er der lønstigninger til alle på læreroverenskomst. Lønstigningen vil fremgå af din lønseddel for 

oktober måned.  

https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/kongres-oktober-2019
https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/kongres-oktober-2019
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Vi har besøgt Hvilebjergskolen, der ligger i Sørbymagle 

sydøst for Slagelse. Skolen er til daglig benyttet af 167 

børn i 0. – 6. klasse.  

Førstehåndsindtryk-

ket, når man træder 

ind ad hovedindgan-

gen, er, at der er me-

get stille og fredeligt 

på trods af, at det er 

tæt på skoledagens 

start. Det er højst et 

par utålmodige for-

ældre, der muligvis 

synes, det går lidt 

langsomt for børnene med at komme ud over stepperne.  

Dernæst personalestuen, hvor der tages godt imod, og 

hvor stemningen emmer af en kombination af faglig pro-

fessionalisme og nærhed. Her er alle tæt på det, der sker. 

Alle kender alle, og alle 

kan alles navne.  

Der er et fasttømret fælles-

skab mellem børn og voks-

ne, som er helt unikt. 

Trivslen er i top og fravæ-

ret er i bund. Gode indika-

tioner på, at her har man 

det godt.  

 

Men skolen er – som mange andre skoler – presset af øko-

nomien. Især holdes der øje med elevtallet i klasser med to 

spor, da et fald i elevtallet kan betyde ressourcer til en 

klasse mindre. Det er dyrt – ikke mindst for en mindre 

skole, der ikke har andre steder at tage pengene fra.   I 

yderste konsekvens handler det desværre også om, hvor 

mange ansatte, man kan have på stedet. 

 

 

 

 

 

Hvilebjergskolen er med i et projekt, kaldet relationsnet-

værket. Herunder findes initiativet ”Virksomheder adopte-

rer skoleklasser”. Skolens 3. klasse er således ”adopteret” 

af Vilcon Hotel og Konference, som deltager i forløb både 

på skolen og hos virksomheden. 2. klasse har aftale med 

Skovvang, der er det lokale plejecenter. Man kan læse me-

re om relationsnetværket på www.relationsnetvaerket.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billederne er fra skolens facebookside. Her findes også 

videoklip, der bevidner skolens store fokus på de praktisk-

musiske fag. Via siden holdes hele byen orienteret om, 

hvad der sker på skolen. Et par lærere har som opgave 

jævnligt at lægge ting op på siden, som gør den både    

aktuel og nærværende for byens borgere.  

Således bidrager Hvilebjergskolen til et alsidigt og bred-

spektret skolevæsen i Slagelse Kommune.  

 

Tak fordi vi måtte kigge forbi – vi kommer gerne igen. 

 

 

Skoleleder:  Nils Møller 

TR:   Per Rohde Hansen 

Suppleant & AMR: Kirsten Fischer 
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5. oktober er FN’s internationale lærerdag. 

I over 100 lande fejres Lærernes Dag. Lærerens Dag er en anerkendelse og fej-

ring af lærernes betydning for den enkelte elev og for samfundets udvikling. 

Da den 5. oktober falder på en lørdag i år, foreslår foreningen, at dagen marke-

res den 4. oktober. 

 

 

 Tak fordi du gør en KÆMPE forskel 


