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Opsamling på udspil og aktiviteter hen over sommeren 
Mødet startede med et overblik over diverse udspil hen over sommeren. Herunder Sorø-
mødet, Lærermødet på Ryslinge Højskole, KL’s udspil vedr. ny formålsparagraf, Bupl’s 
udspil om pædagoger i skolen samt velfærdsinitiativer. Formanden kunne i forhold til Sorø 
og Ryslinge melde meget positivt tilbage. Der er god debat om dannelse og indhold 
generelt i folkeskolen. 
 
Ordinær kongres 2017 
Vi kommer længere ind i punkterne på kongressen. Formålet og afviklingen. Særligt 
følgende to punkter blev grundigt debatteret. 

 Arbejdsliv 2017 – profession og rammer 

 Demokratiets fremtid – fagbevægelsens og medlemmernes roller 
Det er vigtigt, at punkterne får reelt indhold og at de delegerede bidrager. Jeg orienterede 
om jeres bemærkninger fra sidste FAK møde vedr. den sløje demokratiforståelse – også 
lokalt i kommunerne. Måske kan vi bidrage her? 
 
Foreningens deltagelse i velfærdsinitiativ i efteråret 
Der var stor opbakning til, at organisationerne bag forskellige velfærdsinitiativer her danner 
et fælles fagforenings-velfærdsinitiativ: Danmark for velfærd. I den forbindelse samler vi 
den 4. oktober tillidsrepræsentanterne i Odense. Initiativet vil med en samlet indsats 
forsøge at gøre efterårets kommunalvalg til et velfærdsvalg, der fokuserer på at sikre 
fremtidens velfærd. Kommende aktiviteter tænkes besluttet på mødet. 
 
Lærermangel 
Den eskalerende lærermangel blev debatteret og vi fik et overblik over udfordringerne 
rundt i landet. Som vi jo ved, er FAK’s område hårdt ramt. Vi har ingen læreruddannelse i 
området, her er forholdsmæssigt dyre boliger og S-toget er for en del af vores 
arbejdspladser noget langt væk. Lærermanglen er selvfølgelig en bombe under kvaliteten i 
en i forvejen udsultet skole, og mange kunne berette om en ubehagelig holdningsændring 
til det at ansætte lærer-uddannet personale. Nogle steder argumenteres nærmest som om 
det er et ”friskt pust” at få andre ind i skolen. Heldigvis er mange ledere dog stadig optaget 
af at tiltrække lærere. Som vi talte om på sidste FAK møde, kunne vi bruge dette til et 
fælles KV17 valgtema. Til info er der ca. 16.000 lærere i dag, der ikke er ansat i 
folkeskolen. 6.000 af dem er i friskoleverdenen, men de sidste 10.000 er i andre fag. 
Kunne vi gøre vores arbejdspladser så attraktive, så de søgte folkeskolen igen? 
 
OK’18 
Vi fik en opdatering i forhold til forberedelserne af OK’18. Vi søger stadig opbakning hos 
de andre organisationer i forhold til det principielle i, at vi skal have lov til at indgå en 
forhandlet arbejdstidsaftale. Det er stadigvæk forholdsvist håbløst med KL. De ønsker ikke 
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ordet aftale overhovedet. På trods af, at 72 ud af 98 kommuner har indgået en aftale, og at 
alle de regionale evalueringsmøder pegede på, at der var størst tilfredshed, der hvor der 
var indgået aftaler. Betyder det, at vi ender i forligsen og i givet fald alene eller sammen 
med andre? Spørgsmålene og scenarierne er mange. Man taler om et forhandlet 
kompromis. 
 
Husk at kontakte jeres borgmester får at få de lokale politikere til at kommunikere med KL i 
forhold til at opretholde et pres for at få et resultat. 
 
LO og FTF’s 2020 projekt 
Jeg orienterede grundigt om status på projektet på sidste FAK. Det er dog noget af en 
nyhed, at FTF’s næstformand (formanden for finansforbundet Kent Petersen) har meldt, at 
han ikke længere ønsker at være næstformand, da han ikke længere støtter 2020 
projektet. Det meldte han intet om på vores nylige repræsentantskabsmøde. Nå, men det 
overlever vi nok. Ny FTF næstformand er Grete Christensen DSR. 


