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Lærerstuderendes motivation og muligheder i deres fremtidige arbejdsliv 
Cecilie Munkholm Dall fra sekretariatet har lavet speciale med titlen Mellem styring og 
profession – En kvalitativ undersøgelse af lærerstuderendes motivation og muligheder i 
deres fremtidige arbejdsliv. Cecilie fremlagde specialet, og her var en del nedslående 
konklusioner. Hun peger på, at mange studerende er ret påvirkede af folkeskolens 
betingelser i dag. De ser helst en kommende ansættelse som lærer uden for folkeskolen 
eller subsidiært i en folkeskole i et såkaldt ressourcestærkt område. Jeg tænker, at dette 
lægger yderligere pres på den udfordring vi har med ulighed og ikke mindst chanceulighed 
i DK. Specialet er blevet omtalt i Folkeskolen. 
 
Opfølgning på kongres 2017 
Hovedstyrelsen evaluerede kongressen og jeg bidrog med de mange gode indlæg fra 
vores evaluering i FAK. Afviklingen af punkterne og det faktum, at OK punktet lå på 
sidstedagen blev i høj grad taget til efterretning. Ellers var der gode indlæg på årets 
kongres og der var tilfredshed med, at vi ”landede” kompetencefonden i et kompromis. Nu 
skal der arbejdes videre. 
 
Gæster på besøg 
HST fik besøg af Peter Kofod, som havde et oplæg med udgangspunkt i Søren og Mette i 
benlås og presseetik omkring hele lockouten. Som I ved, mener han mildest talt, at 
pressen har sovet i timen. Det var forfriskende. Jeg ser frem til at følge ham den 
kommende tid.  
 
Vi havde også besøg af Per Christensen 3F og Dennis Christensen FOA. Det har jeg 
orienteret om på Store Kursus. 
 
Folkeskoleidealet 
Ad hoc gruppen har nu teten med at føre processen videre frem til kongressen i 18. Jeg 
sidder som bekendt i ad hoc gruppen, og vi starter mandag aften, hvor vi skal beslutte 
skabelonen for at omsætte vores nuværende baggrundspapir til forhåbentlig 
velformulerede, korte og klare idealer. 
 
OK’18 
Moderniseringsstyrelsen rasler med sablen i forhold til betalt frokostpause på det statslige 
område. AC er rasende, og dette kan udfordre CFU´s muligheder. Vi har jo fået opbakning 
og skal selvfølgelig også være klar til at bakke den anden vej. Der er en foruroligende 
tendens til, at de offentlige arbejdsgivere forringer medarbejdernes vilkår for at finansiere 
den skrantende drift. LC har sendt vores krav om arbejdstid til KL og 
Moderniseringsstyrelsen – vi er klar til at forhandle. Resten af kravene er endnu ikke 
koordinerede. Ellers tror jeg mit indlæg på Store Kursus dækker punktet. 
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