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Kære kolleger, der modtager mine personlige referater. Jeg siger hermed tak for det 
gode samarbejde og ønsker jer alle en dejlig sommerferie. 
 
  

Lærernes ophavsrettigheder til materiale der lægges på skolernes portaler 
Vi indleder en principiel sag, som vi prøver ved domstolene. Det er vigtigt, at vi følger op 
her, da det kan få store konsekvenser for lærerne, når læringsportalerne for alvor går i 
luften. I den forbindelse havde vi en god debat om kommunikationen vedr. det at køre 
sager og tabe sager. Her er der klart mulighed for forbedring. 
  
Budget 
Tilbagemelding fra Sinatur hotellerne, som giver overskud efter en årrække med krise og 
ombygninger. Det er meget positivt. 
  
Kontingentsammenligningerne kredse imellem er interessant. Hvad afspejler de? Nogen 
foreslog debat om omfordeling mellem kredsene? Vi har en stærk decentral struktur, det 
koster, men det er vigtigt. Heri ligger også hele debatten om bæredygtighed og de små 
kredse. Den diskussion er evigt tilbagevendende i DLF. 
  
Der ønskes en opprioritering af arbejdsmiljøområdet. 
  
Medlemsudviklingen er for nedadgående. Men undervisning af flygtningebørn kan være 
afgørende for at stoppe faldet.  
  
Velfærdsalliancen og aktiviteter 

15. September opfordres til demo foran rådhusene 
4. Oktober fælles demo Christiansborg ved folketingets åbning 

  
På baggrund af meget klare tilbagemeldinger fra baglandende, besluttede vi, at foreningen 
centralt ikke går ind og anbefaler den 15/9, det bliver op til de lokale og deres traditioner. 
  
Opbakningen til den 4. oktober vil være afhængig af om diverse demoprojekter den dag 
kan forenes, samt at vi er en del af en strategisk planlægning og udarbejdelse af et klart 
budskab. 
  
Arbejdsrettens dom vedr. punkt 3 i de 15 punkter samt ILO dommen 
KL fik medhold vedr. punkt 3. Hovedstyrelsen diskuterede hvordan vi kommer videre 
herfra. Idé om, at afkræve KL svar på hvad vi så gør. Vi skal have bolden over på deres 
banehalvdel. Der arbejdes videre med idéerne, som også spiller ind på strategien frem til 
næste kongres. 
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ILO dommen er med os. ILO mener, at vi skal have en redegørelse for økonomien i 
Lov409. Vi tager kontakt til hovedorganisationerne for en fælles henvendelse. 
 
Kongres 2016 
Hovedstyrelsen arbejder videre med kongressens indhold. Klar tilbagemelding om, at folk 
ikke ønsker gruppearbejde Kongressen punkter er klar og baggrundsmaterialet er under 
udarbejdelse. 
 
Den involverende fagforening 
Vi arbejdede videre med at udfolde arbejdet i forhold til DLF som en involverende 
fagforening. Hvorfor er det nødvendigt? Hvordan gør vi det? Vi skal alle være mere skarpe 
her, hvis vi skal inspirere medlemmerne. Som jeg før har været inde på, tror jeg dette 
fokus er helt nødvendigt, hvis vi i fremtiden skal engagere både medlemmer og 
omverdenen i vores dagsorden. Arbejdsfaconen er en nøgle til indflydelse i årene der 
kommer. Nøgleordene kunne være: Fællesskabet, sammenholdet, relationerne. 
  
Lovforslag om flygtningebørn 
Folketinget vedtog den 3/6, på trods af vores kampagne, ”Lov om kommunale særlige 
tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge”. Vores næste skridt 
er at påvirke hvordan – og i hvilket omfang – kommunalbestyrelserne i praksis vil anvende 
de muligheder loven giver. Det bliver et arbejde der fortsætter og som kredsene vil følge 
op på lokalt. Der udarbejdes udsendelse, der kan inspirere. 
 
 
DLF strategi frem mod målene for 2019 (Mission, vision og målsætninger) 
Vi arbejdede med status for mål 5 og 6 

1. En central aktør i en stærk fagbevægelse 
2. En respekteret skole- og uddannelsespolitisk aktør 
3. En troværdig aftalepartner 
4. Et stærkt professionsfællesskab 
5. Præget af sammenhold, engagement og opbakning blandt medlemmerne  
6. Økonomisk velfunderet 

 
Der var debat om forskellige udfordringer. De unge er klart et opmærksomhedspunkt i 
forhold til sammenhold og kommende organisationsprocent. Medlemskab af en faglig 
organisation er ikke for alle en selvfølge, og vi skal hele tiden være stærke i 
kommunikationen og engagementet i forhold til de unge - allerede i Lærerstuderendes 
Landskreds. Vi debatterede også den indvirkning de seneste tabte sager i arbejdsretten 
har på medlemmerne.  
 
  


