
 
 
Regitze Flannov rf@dlf.org 
Personligt referat fra hovedstyrelsen  
Marts 2017 
 
 
 
 
 
 
Kongresvedtagelsen om folkeskolens økonomi 
Hovedstyrelsen indstillede, at vi indleder et samarbejde med CEVEA om at arrangere en 
konference på Christiansborg om sammenhængen mellem styringen af folkeskolens 
indhold og styringen af folkeskolens økonomi. Det tilstræbes, at konferencen arrangeres i 
samarbejde med skolelederforeningen og Skole og Forældre. Vi indstillede endvidere, at 
CEVEA’s rapport, som jeg tidligere har omtalt i et referat samt på FAK møde, 
offentliggøres i forbindelse med konferencen. 
 
Strategi for foreningens internationale arbejde 
Hovedstyrelsen skulle tage stilling til vores strategi for det internationale arbejde. Vi har 
mange jern i ilden. Vi er aktive i EU regi via ETUCE, som er vores europæiske 
lærerorganisation samt i EI, vores internationale lærerorganisation. Derudover er vi en del 
involveret i internationalt arbejde bla. finansieret af DANIDA, hvor vi uddanner lærer-
tillidsrepræsentanter i Rwanda og andre steder i Afrika. Det er flot og vigtigt arbejde. 
Hovedstyrelsen skal på studietur til Bruxelles og OECD i Paris i maj måned. 
 
Opfølgning på medlemsundersøgelse og interessentanalyser 
Spændende debat om vores tiltag i forhold til medlems- og interessentanalyser. Intern og 
ekstern kommunikation var på dagsordenen. Det er en svær debat. Det er jo ikke en 
popularitetskonkurrence at være fagforening, men samtidig skal vi holde fokus på hvordan 
man får maksimal indflydelse. Dette bliver en fortsat debat, som også er meget relevant i 
kredsene. Public affairs og pressestrategi bør vi alle forholde os til. 
 
Evt. OK’18 tema om kompetenceudvikling 
Hovedstyrelsen debatterede kompetenceudviklingstemaet i forhold til OK’18. Vores debat 
ligger meget op ad debatten fra OK konferencen. Fyldigt referat af denne er vedhæftet 
materialet til FAK april. 
 
Temadebat om ligeværd 
Hovedstyrelsens arbejde med ligeværd og ligestilling tog på dette møde udgangspunkt i et 
oplæg af uddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard. Oplægget ”En nuanceret 
kønsprofessionalisme” skulle give os et bedre udgangspunkt for at kvalificere vores 
proces. Vi arbejder på, at komme med nogle anbefalinger til hvordan vi kan styrke dette 
fokus på læreruddannelsen og i folkeskolen. Det vil på mit initiativ også blive et tema på 
årets Folkemøde på Bornholm. 
 
Hovedstyrelsens konstituering 
Lærerstuderendes Landskreds har valgt ny formand Jenny Maria Jørgensen. Hun 
indtræder nu i Hovedstyrelsen samt i Undervisningsudvalget. 
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