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Valg til hovedstyrelsen: 

Der er hovedstyrelsesvalg i Danmarks Lærerfor-

ening. Afstemningen finder sted som elektronisk 

urafstemning blandt de stemmeberettigede med-

lemmer. Afstemningen åbner torsdag den 21. no-

vember og slutter tirsdag den 3. december 2019 

klokken 16. Alle stemmeberettigede vil torsdag 21. 

november inden kl. 9.00 modtage en mail med et 

direkte link til afstemningen. 

Valggruppe 1 (lærere, børnehaveklasseledere, le-

dere) har 18 stemmer at fordele. Imens valggruppe 

2 (pensionister) har 1 stemme. 

Sæt dine stemmer på den eller de kandidater, 

du mener repræsenterer dig bedst! 

Der er mange kandidater at vælge imellem.  Du 

kan læse om kandidaterne på Folkeskolen.dk.   

https://www.folkeskolen.dk/650262/her-er-de-opstillede-

kandidater   

 

Kreds 54 anbefaler Thomas Andreasen 

Thomas har siddet i Hovedstyrelsen siden 2010 og 

genopstiller ved dette valg.  

Thomas har været en god repræsentant i hovedsty-

relsen i den forstand, at han har løftet nogle af de 

lokale problemstillinger, som vi har vendt med 

ham. Kredsstyrelsens kongresdelegerede har møde 

med Thomas 1 gang om måneden.  

 

 

 

Thomas har i denne valgperiode 

været formand for hovedstyrel-

sens arbejdsmiljø- og organisati-

onsudvalg samt medlem af forret-

ningsudvalget. 

 

Fagpolitiske mærkesager: 

 Lærerne skal kunne holde til et helt arbejdsliv 

 Bedre arbejdsmiljø 

 Lige muligheder for at holde folkeskole         
– ingen A- og B-hold 

 Sammenhæng mellem opgaver og ressourcer 
— økonomi og politisk vilje 

 Bedre inklusion – alle elever har ret til den 
rette undervisning 

 Løn og aftaleret 

 Danmarks Lærerforening er medlemmernes 
fællesskab, som sætter dagsorden for folke-
skolens udvikling 

Vi ønsker Thomas et godt valg og håber på et fort-

sat godt samarbejde. 

 

Det er vigtigt, at du giver din stemme.  

Det er medlemmerne, der sætter holdet bag 

formanden og næstformanden.  

Løntjek 

Det er vigtigt, at vi får den rette løn. I uge 46 og 47 

sætter DLF særlig fokus på løn. I den forbindelse 

vil der på flere skoler være besøg fra Slagelse Læ-

rerkreds, hvor vi vil tjekke lønsedler hos de         

 

medlemmer, der ønsker det. I er selvfølgelig altid 

velkomne til at komme forbi Lærerkredsen med 

jeres lønsedler eller spørge jeres TR om hjælp.  
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Folkeskoleidealet  

DLF’s folkeskoleideal blev med klapsalver fra de 
delegeringsvalgte medlemmer vedtaget ved for-
eningens årlige kongres. Vores forening har 
nemlig i en årrække arbejdet med at udvikle ide-
aler for, hvad vi vil med vores folkeskole. 

Interessenter i form af politiske partier, regering, 
lovgivere, uddannelsesinstitutioner og interesse-
organisationer har altid haft holdninger til både 
indhold og formål for folkeskolen. Det ligger 
egentlig også i sagens natur, det er jo ”folkets 
skole”. Men hvad mener Danmarks Lærerfor-
ening? Hvad vil lærerne med skolen? Vi kan vel 
ikke bare blive ved med at være ”defensive” og 
”surmule” over i hjørnet pga. lockout og lovind-
greb i ’13? 

 

 

Med Folkeskoleidealets ti punkter har foreningen 
forsøgt at give et svar på disse spørgsmål. Idea-
lerne er ikke svar på helt konkrete og aktuelle 
problemer, men mere tænkt som et pejlemærke 
og mål for foreningen i skoledebatten.  

Vi skal igen forsøge at sætte dagsordenen og sø-
ge nye og andre kanaler til at få indflydelse. Al-
lerede nu ser det ud til at bære frugt både i medi-
erne og hos vores Børne- og undervisningsmini-
ster Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun har i højere 
grad vist større imødekommenhed over for os 
end tidligere ministre. 
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AULA og NemId 

Vi har fået en del henvendelser fra medlemmer 
om brug af privat NemID i forbindelse med sik-
ker mail i AULA.  

Foreningen har ved en skrivelse til KL og Kom-
bit den 22. oktober opfordret til at præcisere over 
for kommunerne, at brug af privat NemID skal 
være frivilligt. I svaret fra KL og Kombit er dette 
bekræftet, og de har nu præciseret dette over for 
kommunerne og pointeret, at der skal være et al-
ternativ til login med privat NemID og brug af 
privat smarthpone. 

 

 

Kredsen har rettet henvendelse til Slagelse Kom-
mune om, hvornår de forventer at etablere et al-
ternativ. Kommunen har nu givet besked til sko-
lelederne om, at de skal orientere lærerne om de 
3 løsninger, der tilbydes for at kunne læse og 
sende sikker mail i AULA.  

Per Kensø er stoppet som chef 
for Børne- og Ungeområdet 

Per Kensø har valgt at skifte kommune, og han er 
nu centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur i 
Ballerup Kommune.  

Kommunaldirektør Frank Andersen har overtaget 
det formelle ansvar på Børne-Ungeområdet her-
under politikerbetjeningen. 

 

 

Per Kensøs øvrige opgaver er fordelt så ansvaret 
for skoleområdet varetages af Dorthe Christian-
sen. 

Vi siger tak for samarbejdet, og ønsker Per 
Kensø held og lykke med sit nye job. 
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Folkeskoleidealet i kort form 

Vi håber, at du på trods en travl hverdag vil bruge 10 

minutter på at læse hele idealet. Vi skal engang imel-

lem minde os om, hvorfor vi blev lærere, og hvad det 

er, vi vil i et stør re perspektiv.  Du kan læse idea-

let ved at trykke på nedenstående link. Ellers har vi 

forsøgt at udfolde idealerne i en lidt kortere version 

herunder: 

1. I folkeskolen undervises med udgangspunkt i 

skolefag, der repræsenterer fælles viden, som 

styrker elevernes udvikling og giver dem mulig-

hed for at handle på baggrund af kundskaber, 

færdigheder og kritisk dømmekraft. 

2. I folkeskolen styrkes samfundets sociale sam-

menhængskraft ved, at alle elever uanset bag-

grund og forudsætninger mødes og udvikler    

potentialer, drømme og forventninger til livet. 

3. I folkeskolen indføres eleverne i samfundets   

demokratiske principper gennem undervisning  

og aktiv deltagelse i klassens og skolens sociale 

strukturer. 

4. I folkeskolen indføres eleverne i samfundets   

kulturer og værdier i og gennem tiden, de møder 

kulturel mangfoldighed og lærer at deltage i     

bærende fællesskaber. 

5. I folkeskolen opnår eleverne gennem undervis-

ningen forståelse for kulturelle og sociale værdier 

i verdenssamfundet og bliver derigennem inspire-

ret til at kunne tage stilling og deltage aktivt i 

internationale sammenhænge og fællesskaber. 

6. I folkeskolen mødes alle elever af ligeværd og 

retfærdighed, de udfordres og bliver i stand til at 

træffe reflekterede valg for deres videre liv og 

uddannelse. 

7. I folkeskolen leves det gode børneliv, hvor alle 

indgår i værdifulde relationer og fællesskaber 

og oplever en skoletid, der har værdi i sig selv.                     

8.   I folkeskolen møder eleverne en undervisning   

og samværsform, der er mangfoldig og som 

gennem forskellige arbejdsformer skaber rum 

for fordybelse, eksperimenter, samtale, undren, 

refleksion og erkendelse. 

9. I folkeskolen har lærerne på baggrund af deres 

faglighed og professionelle dømmekraft ansva-

ret for skolens undervisning og dannelsesopga-

ve samt at bidrage til folkeskolens udvikling. 

10. I folkeskolen er der gensidig respekt mellem 

politikernes ansvar for at fastlægge skolens for-

mål og de fagprofessionelles råderum til at be-

slutte, hvordan formålet indfries og opgaverne 

udføres. 

 I Kredsstyrelsen bakker vi fuldt og helt op om  

idealerne. Vi mener nemlig, at dette skoleideal, der 

er skrevet af og til mennesker, skal minde os om, 

at vi lærer for livet ikke …mere end output.   

    Se mere her: 

https://www.dlf.org/media/12698424/

danmarks_laererforening_folkeskoleideal_2019.pdf 
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