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Mission, vision og målsætninger 
Hovedstyrelsens notat ” Mission, vision og målsætninger” skal der arbejdes videre med. 
De målsætninger, som hovedstyrelsen besluttede var, at DLF i 2019 var: 

 En central aktør i en stærk fagbevægelse 

 En respekteret skole- og uddannelsespolitisk aktør 

 En troværdig aftalepartner 

 Et stærkt professionsfællesskab 

 Præget af sammen, engagement og opbakning blandt medlemmerne  

 Økonomisk velfunderet 
 
Det er jo flotte målsætninger, men vi skal hele tiden kunne justere strategien og finde 
indikatorer på, om vi er på rette vej. Dette arbejde skal pågå de kommende 
hovedstyrelsesmøder, hvor vi tager to punkter ad gangen de næste tre møder. FAK  
involveres på formøderne, hvor vi skal forberede egne indikatorer. 
 
Kommunikations-, analyse- og pubic affairsstrategi 
Hovedstyrelsen debatterede et foreløbigt udkast til strategien. Meget er ændret i forhold til 
kommunikation og indflydelse de seneste år. DLF har tidligere i høj grad brugt 
offentligheden og medierne til at få budskaber og mærkesager ud. Den ny strategi vægter 
at udvikle netværk og samarbejde med eksterne aktører, politikere, organisationer og 
eksperter, som kan fremføre sager af interesse for os. Strategien skal selvfølgelig 
understøtte vores målsætninger.  
 
Orientering fra Lærernes A-kasse 
I FAK’s område er der fortsat meget få ledige lærere. Vores problem er jo, at vi har 
lærermangel. I Region Sjælland er det kun København, der har ledige lærere. 
 
Arbejdstidskonferencen mv. 
Sidste hånd på planlægningen af konferencen. I skrivende stund er programmet ude.  
 
Vi blev orienteret om, at klagen til ILO over sammenblandingen af reformfinansiering og 
OK’13 nu er suppleret med en beskrivelse af OK’15. Beskæftigelsesministeriet har igen 
meddelt, at de ikke har bemærkninger til vores notat.  
 
Vi er i dialog med FTF vedr. økonomien i lovindgrebet og i forhold til de eksproprierede 
midler. Sagen har været til vurdering hos en ekspert. HST får en videre vurdering af sagen 
på mødet i april.  
 
Vi har også rettet henvendelse til ombudsmanden i forbindelse med aktindsigt i de 
regnemetoder, der ligger til grund. Ombudsmanden er inde over for at få 
beskæftigelsesministeren til at svare på vores spørgsmål. 
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Retssagen vedr. hviletidsbestemmelserne er udskudt pga. juridiske spidsfindigheder. 
 
Velfærdsarbejdet 
Overenskomstudvalget startede en debat i hovedstyrelsen om opprioritering og fokus på 
vores velfærdsarbejde. Jeg er meget begejstret for idéen og bakker fuldt ud op. Mener at 
vi skal satse på en stærk fagbevægelse, der kan sætte dagsorden og tage medansvar for 
at sikre et bæredygtigt fremtidigt velfærdssamfund. 


