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Formandens beretning til Årsmøde 2016.     

 

Det bliver så min første beretning til et Årsmøde, og der er gået et år siden vi var samlet 

sidst, men jeg har så været hovedstyrelsesmedlem i noget kortere tid. 

Hovedstyrelsesvalget 2015. 

Valget til hovedstyrelsen for tiden 1/1–16 til 31/12–2019 blev udskrevet efter at 

kongressen i september 15 havde besluttet, p. gr. a. besparelser at nedskære antallet i 

hovedstyrelsen med 2, sådan at den kommende hovedstyrelse består af 23 medlemmer. 

Formand og næstformand som vælges på kongressen, 1 repr. for skolelederne, 1 repr. for 

Lærerstuderendes Landsråd, 1 repr. for fraktion 4 – alle valgt af de respektive grupper, og 

for fraktion 4´s vedkommende ved fredsvalg, samt 18 medlemmer valgt af fraktion 1. 

Udfaldet kender I fra Folkeskolen d. 2/12-15, desværre var der ikke særlig høj 

valgdeltagelse i nogle kredse, og man vil overveje om valget kan gøres endnu nemmere 

om 4 år. 

 

Opstart i HST 

Det første møde med den nyvalgte hovedstyrelse var d. 12. januar, og det blev fulgt af 2 

andre HST-mødedage kombineret med uddannelsesmoduler, et 2-dages seminar, et 

møde i LC og et formandsmøde. Det var en heftig start, hvor der var mange procedurer, 

koder og personer der skulle læres at kende. Den afgående hovedstyrelse havde opstillet 

6 målsætninger frem til 2019 og dem har vi brugt som udgangspunkt til denne hst´s 

visioner og målsætninger.  

En væsentlig del var HST´s konstituering i de 3 faste udvalg, følgegrupper, ad hoc-grupper 

og repræsentationer. 

 

HST lige nu 

Vi har oplevet det rystende og sørgelige at miste en hovedstyrelseskollega, Erik Cloyd 

Ebsen, der pludseligt døde sidst i maj måned. Erik var en af de nyvalgte ligesom jeg, og 

derfor talte vi en del sammen, han var et venligt og hjælpsomt menneske, der især 

repræsenterede specialundervisning, som tale-høre konsulent i Århus. Det ramte os alle 

hårdt. 



I juni blev Ulrik Nielsen, kredsformand i Tønder, indlagt med en lungebetændelse, der ikke 

vil bedre sig. Han var alvorligt syg med en infektion, der medførte at han blev lagt i koma 

og senere i flere omgange måtte have amputeret  legemsdele, nu har han mistet flere 

fingre og begge underben. Det virker uforståeligt, men det meldes at Ulrik ser fremad til at 

kunne genoptage sit fagpolitiske arbejde. 

Eriks suppleant er indkaldt til at overtage hans plads i hovedstyrelsen og Ulriks suppleant 

skal foreløbig erstatte ham. Derfor skal der ske en ændring i konstitueringen af HST. 

 

AOU, hvor jeg er medlem, har vi udover vedtægtsændringen (hør mere senere), arbejdet 

på at styrke AMR´s (arbejdsmiljørepræsentantens) rolle. En ny arbejdsmiljø-politik er på 

vej i foreningen, udvalget har indsamlet input fra interview af AMR og kredsformænd. 

Arbejdstiden som den er fastlagt i L409, målstyret undervisning, læringsplatforme og new 

public management har krævet ofre i form af lærere med stressrelaterede problemer. Ved 

at knytte AMR og TR tættere også på det uddannelsesmæssig område forestiller vi os at 

sikkerheden på arbejdspladserne bliver bedre. 

Vi arbejder også på et løft i uddannelsen af næstformændene i kredsene, så de bliver 

bedre klædt på til at arbejde på området, når kredsformanden er fraværende, da der er 

lagt et større mødepres på dem. Det er vigtigt at næstformændene også får del i 

informationsstrømmen m.m. Derudover følger vi den nye TR-uddannelse. 

 

Udvalgsmøde og vedtægtsændring 

 Vi havde det første udvalgsmøde i februar, hvor vi valgte formand og næstformand og 

besluttede at vi ville have et udvalgsseminar hurtigt, det blev de 2 første dage i marts. Jeg 

vidste, at vi bl.a. skulle fastlægge hvilke emneområder vi ville arbejde med, så jeg lavede  

et oplæg om, at jeg ønskede årsmødet for fraktion 4 flyttet til først på året. Det kræver en 

vedtægtsændring, og sådan en kan sker på kongressen hvis forslaget får 2/3 flertal. Det 

kom på dagsordenen til næste møde, hvor jeg havde lavet en tidsplan for hvordan arbejdet 

for årsmødedeltagere, kongresdelegerede og hovedstyrelsesmedlemmet kunne bedres, 

og vi drøftede det, men konsulenten på området var usikker på det og bad om mulighed 

for at undersøge nærmere. Vi holdt et lille formøde konsulenten, udvalgsformanden og mig 

inden udvalgsmødet d. 26/4, og her faldt det hele hurtigt på plads som jeg havde ønsket 

det. Så på udvalgsmødet blev forslaget indstillet til hovedstyrelsesmødet i maj, og her blev 

det efter behandling sat på dagsordenen til den kommende kongres. 

Begrundelse 

Hvorfor var jeg så ivrig med det? Jo, for som det er nu, ligger Årsmøde og kongres meget 

tæt på hinanden og Årsmødet skal forberedes sidst i juli, til gengæld skal de 



kongresdelegerede der er valgt i august først tiltræde 8 mdr. senere, tidspunktet 

besværliggør at nå kontakten til baglandet mellem møderne. 

Når Årsmødet for fraktion 4 ligger sidst i februar, betyder det at i lige år, hvor der tiltræder 

nye kongresdelegerede fra 1/4, så er vores valgt næsten samtidigt med resten af 

kongressen. Når Årsmødet ligger i februar, kan man nå at diskutere emner og evt. forslag 

til kongressen m.v. i FKS, pensionistforum, og få input med herfra i god tid, og indkaldelser 

til Årsmødet skal ikke udsendes midt i sommerferieperioden. 

Så jeg synes at denne vedtægtsændring der fremsættes på kongressen i næste måned er 

et godt udkomme af min første tid i hovedstyrelsen. 

Økonomi 

Ivrig som jeg er omkring dette punkt, der er af så stor betydning for fraktion 4, sprang jeg 

let og elegant hen over alt det andet der foregår i hovedstyrelsen. Et stadigt 

tilbagevendende punkt er økonomien. Der er blevet arbejdet hårdt på at bedre den 

vedflere tiltag. Selve organisationen er blevet slanket, især ved at ledige stillinger ikke er 

blevet genbesat, men arbejdsopgaver fordelt, besparelser i driften, nedskæring af antallet i 

hovedstyrelsen, opstramninger i Sinatur, aktive medlemmer har 2 medlemskurser færre, i 

fraktion 4 er et 5. seniorkursus der var hvert andet år blevet fjernet og nøje overvejelser af 

om DLF kan trække støtte, vi har ydet til organisationer o. lign. Bladet Folkeskolen er 

blevet billigere at fremstille nu da det kan få mediestøtte, og lærerkalenderen er afskaffet 

på landsbasis. 

 

Medlemstal og besparelser 

Medlemstallet er faldende, ikke mindst fordi der er nedlagt over 7000 lærerstillinger over 

de seneste år, men heldigvis er organisationsgraden høj, de sidste tal fra 1/7-16 viser 

60.385 aktive medlemmer, 20.398 pensionister og 4.606 lærerstuderende. Men alle har 

øjnene stift rettet mod tiden efter 31/7-17. den dag konfliktlånene er tilbagebetalt. Vi må 

påregne en kontingentstigning herefter og hvad så? Kommer der udmeldelser? 

Konfliktlånene var en genial ting, der gjorde at vi ikke fik tømt strejkekassen ved lock-outen 

i 2013, så vi stod helt tandløse til de næste forhandlinger.  

 

Udgifter 

Vi har dog også brugt penge. Der er kæmpet imod ved nedskæringer i samfundet ved at 

lave modstand i form af underskriftindsamlinger og debat. Vi har kæmpet for 

velfærdssamfundet f. eks på velfærdsflertallet.dk sammen med andre organisationer, og 

mod særloven om flygtningebørns undervisning uden for folkeskolen og uden mål. Vi har 



gennemført retssag ved arbejdsGIVERretten….øh, arbejdsretten om forståelsen af punkt 4 

i lov 409 om opgørelsen af arbejdstiden for det enkelte medlem, og det kræver 

tidsangivelse på øvrige opgaver – vi tabte. 

Juristundersøgelse af en mulighed for at klage over grundlovsbrud § 73 om ekspropriation, 

set i forhold til nedsættelsen af arbejdstiden for medarbejdere på 60 år og derover, der 

blev fjernet ved L 409, det skønnedes til 300 mill. kr. i forhandlingsmidler. Juristen mente 

ikke at det holdt. Som han sagde: Det er ikke grundlovsstridigt at vedtage uretfærdige og 

tåbelige love. 

Vi har købt et hus på havnen i Allinge, som er næsten sat i stand til at det kan bruges af 

foreningen op til og under folkemødet på Bornholm. I øvrig tid af året indgår det med sine 

lejligheder i foreningens sommerhusudlejning til medlemmer. 

Vi vil støtte en bogudgivelse om lovindgrebet i 2013, der står som noget helt ekseptionelt 

indenfor de faglige aftaler, og er et issue på internationalt plan, behandlet i ILO. 

Presse – public affairs 

DLF i pressen. Som I måske husker fra mine noter, så er Anders Bondo den mest citerede 

fagforeningsformand i 2015, og han ligger i top på målinger over indflydelsesrige personer 

målt på omtale/skrift i medier, men der har været overvejelser om hvordan DLF kan få 

tanker og ideer frem uden direkte at gå ud med det, for at det ikke skal blive for 

automatiseret og forventeligt. Hvis man kunne få andre til at sige/skrive det vi gerne vil 

have frem, så vil det måske blive lyttet mere til. En strategi der kan fremmes ved at man 

”klæder meningsformidlere på”. Derfor har du måske ikke set Anders Bondo og DLF så 

meget i front på det sidste, men du har måske hørt en, som kunne sige noget fornuftigt om 

skolen. Jeg vil stadig gerne arbejde for at vi i fraktion 4 på en god måde kan komme i 

kontakt via f. eks. folkeskolen.dk, men det må være efter kongressen. 

Vi er meget tæt på i hovedstyrelsen at vedtage en ny kommunikationsstrategi, der også 

omfatter analyse og public affairs. 

 

Kongres 2016 i Tivoli Congres Center 

Det er en lille kongres d. 13. – 14. sept. og det skal være en digital kongres, d.v.s. at 

forslag og ændringsforslag kommer direkte ud til den enkelte delegerede digitalt, og at 

man beder om ordet digitalt, det skulle give en hurtigere afvikling og spare på papir. 

Dagsorden: 

1. Mødets åbning og valg af dirigenter 

2. Forretningsorden. 

3. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter 



4. Hvad skal vi med skolen? 

5. Medlemmernes arbejdsliv 

6. Et demokratisk solidarisk velfærdssamfund 

7. Evt. 

 

Seniorkurserne 2016.  

Det blev besluttet i efteråret, at de 4 seniorkurser i år skulle køre efter samme model, da 

det var for sent i forhold til aftaler og bestillinger, at et nyvalgt hovedstyrelsesmedlem 

skulle ønske ændringer efter 1. januar. En konsulent i kursusafdelingen havde dog tilføjet 

et nyt emne, den tidligere redaktør på Folkeskolen Thorkild Thejsen fortalte om dlf i hans 

tid. Godt og interessant, men det var føjet til som sidste punkt på alle 4 kurser, og det var 

lige i overkanten af hvad deltagerne kunne klare, i stedet for en tur rundt på 

kursusejendommen. 

Kursus 1 var Christiansborg og Politik på Frederiksdal. Det kom til at ligge hen over Sankt 

Hans Aften, så der måtte skabes lidt bålfest, men fremover vil jeg have det placeret uden 

om denne aften. Vi fik lidt drama over det hele, da der den første nat var sket et kraftigt 

ledningsbrud på vandledningen i området, så vi måtte klare os uden morgenbad, heldigvis 

fik kommunens folk repareret det så vi kunne få et bad efter frokost. Vi var alle spændte på 

om Ritt Bjerregård kunne gennemføre og holde aftalen, men det gjorde hun med bravour.  

De øvrige oplægsholdere klarede det skam også fint, meget interessant. Den 23/6 havde 

vi et voldsomt tordenvejr, men inden nød vi en grillmiddag og vi fik ild i noget brænde i et 

bålfad lidt senere. En deltager havde på eget initiativ medbragt den fineste lille heks. 

Kursus 2 var på Gl. Avernæs, det var om øl og lokalhistorie. Vi var på bustur til et lokalt 

bryggeri og nød smagsprøver der og senere tilbage på hotellet, hvor Carsten Berthelsen 

gennemgik 12 berømte øl fra Europa. Lokalhistorien blev ved en lokal billedhugger og 

amatørarkæolog, Jørgen Svenstrup. Han var meget spændende at høre på og tog 

deltagerne ud på en lille tur. 

Kursus 3 var også på Gl. Avernæs, Film. Underviser var Ulrich Breuning og hans kone, de 

demonstrerede forskellige filmiske fortælleteknikker set i kortfilm, dernæst Rumle 

Hammerich, der fortalte om sine film og viste os en af de kortere. 

Kursus 4 var på Skarrildhus og handlede om kunst og kultur. Vi startede andendagen med 

en bustur til Birk, Elia, Carl-Henning Pedersen mus. og Heart. Om eftermiddagen hørte vi 

en masse om Herning og skjortefabrikantens kunstsamling. Næste dag var en 

gennemgang af kirkekunst. 

Den første aften var der på alle kurser musikalsk underholdning, på Gl. Avernæs var det 

jazzorkester ved Finn Burich begge gange, og der kunne danses til. Ellers var det Morten 



Zeuthen og Bjarke Mogensen, der på fantastisk vis fik demonstreret hvad så ulige 

instrumenter kan sammen. Utroligt at møde verdensstjerner så tæt på. 

Den første eftermiddag på alle kurser er der et fagligt modul. Jeg byder velkommen og 

fortæller om pensionisterne i DLF og en kollega fra hovedstyrelsen fortæller om øvrige 

områder, så derfor skal jeg sige tak til Jeanette Sjøberg, Ulla Koch Sørensen, Morten Kvist 

Refskov og Niels Lykke Lynnerup. 

Derudover har jeg en medhjælp i en kongresdelegeret, derfor tak til Greta, Leif, Kaja og 

Knud. 

Kurserne bar i tilrettelæggelse noget præg af at det var en barselsvikar, der var sat til at 

arbejde med dem, og hun havde ikke den fornødne indsigt, så der var en del hovsa´er. 

 

Nordisk Pensionisttræf 2016 i Danmark, Hotel Sinatur Storebælt 

Det havde jeg så haft lejlighed til at arbejde på sammen med sekretariatet. Det lå fra 

starten klart at det skulle være på Storebælt, og derfor blev tingene tilrettelagt ud fra det. 

Vi blev bekymrede i starten, da det viste sig at der var færre deltagere end normalt, men i 

sekretariatet kendte man til tendensen også blandt aktive og deres nordiske træf. 

Åbningen af træffet skete ved middagen, og både jeg og Anders Bondo bød velkommen 

og Anders holdt en glimrende velkomsttale. Næste morgen gik turen til Nyborg Kirke, 

Johs. Larsen-museet og en gåtur på Fyns Hoved. Vel hjemme til middag var der en lille 

overraskelse til dessert med nogle ryttere fra Nyborg slot, der opførte et lille rollespil på 

stranden foran salen med sværdslag, heste, flammende pile skudt ud over vandet. Den 

næste dag bød på tur til Egeskov Slot, Odense med egen tid til at gå lidt rundt, på 

hjemturen besøg på Ørbæk Bryghus. Om aftenen stod jeg for et oplæg om pensionisterne 

i DLF, udført på langsomt dansk og resume på engelsk. Finner har især svært ved at 

forstå skandinavisk. Når jeg fortalte om danske lærerpensionisters mange goder som 

medlemmer af DLF bredte misundelsen sig mærkbart hos broderfolkene, og jeg måtte 

gentage igen på engelsk. 

Næste dag bustur til Langeland med stop på Tåsinge på kirkegården, hvor Sixten Sparre 

og Elvira Madigan ligger begravet, og mens alle andre kiggede på gravstenen, så 

islændingene betaget på det store gamle egetræ der voksede på Landet kirkegård. Derfra 

videre til Skovsgård Gods på Langeland, som Danmarks Naturfond nu ejer, vi så 

Tyendemuseet i kælderregionerne og fik frokost på cafeen, mens vi nød rigdommen af 

fugle og frøer der hyggede sig på de økologisk drevne arealer. Så tog vi til Valdemar slot, 

som vi så udefra og gik til anløbsbroen for veteranskibet ”Helge”, der sejlede os til 

Svendborg, hvor bussen ventede på at køre os til Storebælt. Afskedsmiddag og 

underholdning af jazzorkestret, og der blev i den grad danset. 



Jeg fik god hjælp fra de 3 fra sekretariatet: Lotte, Saima og Karin, de havde været med i 

planlægningen og havde styr på det hele og var meget omsorgsfulde. Børge var med som 

medhjælpende kongresdelegeret. Tak til dem alle 4. 

Næste år er der NP i Sverige lige uden for Göteborg.12. – 16. juni 2017. 

Det er rimeligt hårdt at stå for disse 5 begivenheder fra midten af juni og til midten af juli, 

men det er underholdende og man møder en masse skønne mennesker. Men det har 

også betydet, at jeg ikke kunne deltage i HST-mødet i juni og et temamøde i august. 

 

Arbejdsopgaver vedrørende fraktion 4: 

Som jer ser det lige nu, så er der det stadige punkt: vi vil have et seniorkursus mere til 

fraktion 4, om det så kun bliver hvert andet år. Det er en dagsorden der hele tiden ligger 

under det hele. Jeg vil skrive et stykke papir med forslag og en række (efter min mening) 

gode begrundelser for det. Det vil jeg have liggende parat til så snart jeg ser en lille åbning 

for at det kan lade sig gøre, og så sende det den rigtige vej gennem systemet. Men ellers 

bruge alle anledninger til at sige det. 

Jeg regner med at vedtægtsændringen går igennem på kongressen med vedtagelse, og 

så skal vores forretningsordener m.v. for møder tilpasses de nye datoer i samarbejde med 

konsulenten på området, så de bliver officielle. Dernæst skal de udsendes til jer og 

tovholderne for pensionistforum. Der skal bestilles plads til møderne på 

kursusejendommene. 

Jeg vil arbejde på at få en bedre kommunikations mulighed med fraktion 4´s medlemmer, 

dels via folkeskolen.dk og dels på en splinterny kommunikations platform, som DLF 

arbejder på at få oprettet. Her kan der fint blive plads til fraktion 4, men det varer nok noget 

inden den er udviklet, men jeg har meldt ind, at jeg gerne vil bistå med at få lavet et sted til 

os. 

 

Det har været spændende og meget krævende at være valgt til hovedstyrelsen, her efter 

sommerferieperioden glæder jeg mig til at komme tilbage til arbejdet sammen med 

kollegerne og i mine forskellige repræsentationer. 

Hermed overgiver jeg min beretning til årsmødets behandling. 

 

     Birgit Bruun 

 


