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   HELSINGØR LÆRERFORENING 
            SÆRNUMMER OM KONGRES & KV21  

HLF              49202977                   035@dlf.org                     www. 035.dk             Helsingør Lærerforening, kreds 035 

 

Helsingør Lærerforenings kongresdelegerede Merete Svalgaard Knuhtsen, politisk 
leder, og Susanne Bech, kasserer, deltog i Danmarks Lærerforenings kongres d. 2.
-4. november 2021.  

Læs her, hvad kongressen vedtog og forkastede. 
 

Digitalisering 

Danmarks Lærerforenings kongres vedtog, at digitalisering 
skal have et skærpet fokus i foreningens arbejde, således at 
Danmarks Lærerforening og kredsene får bedre forudsætnin-
ger for at agere proaktivt i forhold til den digitale udvikling så-
vel centralt som lokalt.  

Hovedstyrelsen pålægges i samarbejde med kredsene at 
igangsætte et arbejde med at skabe bedre sammenhæng mellem foreningens politikker i relati-
on til digitalisering og kredsenes behov i dialogen med politikere, forvaltninger, skoleledelser og 
medlemmer.  

Arbejdet igangsættes hurtigst muligt og afsluttes inden kongressen i 2022. Arbejdet skal mun-
de ud i initiativer, der skal understøtte kredsenes lokale arbejde med de forskellige problemstil-
linger i forhold til digitalisering.  

Vedtægter 

Karensbestemmelsen for juridisk bistand ændret fra 12 måneder til 3 måneder. Det betyder, at 
du som nyindmeldt medlem kan gøre brug af foreningens juridiske bistand tidligere end du 
kunne før. 

Hertil desuden småjusteringer vedr. punktblokader, medlemsgrupper, information i medlems-
blade og fuldmagtsbestemmelser ved køb af fastejendom. 

Forslag til tilføjelser til Principprogrammet 

Digitalisering – et forslag fra HST blev nedstemt efter længere tids debat. Kongressen fandt ik-
ke, at ’nicheområder’, såsom digitalisering, skulle indarbejdes i principprogrammet. I så fald ville 
listen af metoder, der skulle tilføjes blive uendelig lang. Derfor forkastede kongressen forslaget. 

Fraktion 4 – der ønskes ingen særinteresser for enkelte medlemsgrupper, hvorfor deres forslag 
om at blive nævnt som gruppe i principprogrammet blev forkastet af kongressen.  

Årsrapport—Årsrapporten for 2019 og 2020 blev godkendt, hvilket blandt andet betyder en be-
skeden stigning i kontingentet med 10 kr. om måneden for Fraktion 1+2. 

https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/
kongres-november-2021 

Hør Gordon Ørskov Madsens tak til kongressen .   

Tak for Kongressen 2021 (vimeo.com) 
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K21 VALGDEBAT 

 

K21 Valgdebat 

De faglige organisationer i 
Helsingør kommune invi-
terede til kommunal valg-
debat den 9. november. 

Der var lagt op til en god debat, med input og spørgsmål fra 
et interesseret publikum. De politisk opstillede partier viste 
stor interesse, og mødte talstærkt op, med en repræsen-
tant.  

Følgende kandidater deltog i debatten: 

• Niels Mørup, Socialistisk Folkeparti 
• Kira Danholm, Liberal Alliance 
• Ulla Kokfelt, Nye Borgerlige 
• Malthe Jacobsen, Enhedslisten 
• Kristina Kongsted, Det konservative Folkeparti 
• Gitte Kondrup, Socialdemokratiet 
• Kari Jørgensen, Venstre 
• Mette Skamris, Alternativet 
• Birgit Mørup, Radikale venstre 
• Robert Christensen, Bella Listen 

Debatten indledtes med at kandidaterne kunne præsente-
re sig selv og deres mærkesager. Herefter blev debatten 
inddelt i tre temaer — Skole og Dagtilbud, Omsorg og Æl-
dre og Social indsats — der hver fik 30 min debat.  

Skoleområdet kom til at fylde meget, især emner som 
Skolestruktur og rekruttering af lærere vagte stor diskus-
sionslyst fra publikum, hvorfor dagområdet slet ikke blev 
berørt.  

Afslutningsvis havde vi en omvendt debat og politikerne 
kunne stille publikum spørgsmål. Stor tak til Lawand Hiwa 
Namo som førte os godt gennem debatten som konferen-
cier. 
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KV21 - EFTERARRANGEMENT 

Han fremhævede i sin tale, at han havde en 
kødfri-variant med, som var mere CO2-venlig 
end sin kødholdige fætter. 

Publikum benyttede sig af lejligheden til at 
smage de forskellige varianter og til at få en 
snak med en kollega eller lokal politiker.  

Fødevareministeren talte så varmt for de 
kødfrie hotdog, at man løb tør. De traditionel-
le og økologiske var også i god kurs, så vi var 
ikke helt CO 2 neutrale på Konventum denne 
aften. 

Pølsesnak efter valgdebatten 

 

       V E L B E K O M M E  

Fødevareminister Rasmus Prehn havde også lagt vejen forbi og bød efter valgde-
batten på hotdogs. Men inden da takkede han alle de opstillede kandidater for at 
stille sig til rådighed for demokratiet og ønskede ’godt valg!’ til alle.  

Men Fødevareministeren kom med det 
budskab, at vi kan løfte i flok og tænke 
bæredygtighed i vores valg af fødevarer.  

Rasmus Prehn, Thomas Horn og chefkok 
Dennis fra Konventum serverede derfor 
hele 3 varianter af den klassiske hotdog;  

• Den traditionelle 

• Den økologiske  

• Den veganske 
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BAGSIDEN 

Nyvalgte byrådsmedlemmer for  perioden 
1.januar 2022 – 31.december 2025 

Konservative (C) - 1 0 mandater 

• Benedikte Kiær 

• Jens Bertram 

• Birgitte Bergman 

• Janus Kyhl 

• Michael Lagoni 

• Michael Mathiesen 

• Thomas Kok 

• Claus Birkelyng 

• Gert Dyekjær 

• Knud Vinther Hansen 

 

Socialdemokratiet (A) - 7 mandater 

• Claus Christoffersen 

• Gitte Kondrup 

• Betina Svingaard 

• Silas Drejer 

• Peter Poulsen 

• Thomas Horn 

• Harun Avdal  

Julekonkurrence 

Hvor mange stykker julepynt har vi pyntet op 
med på Kredskontoret?  

1) 18 2) 24 3) 37 

Radikale Venstre (B) - 2 mandater 

• Christian Holm Donatzky 

• Knud Mogensen  

 

Enhedslisten (Ø) - 2 mandater 

• Allan Berg Mortensen, 

• Jørgen Bodilsen  

 

Socialistisk Folkeparti (F) - 1 mandat 

• Bente Borg Donkin  

 

Venstre (V) - 1 mandat 

• Mette Lene Jensen 

 

Dansk Folkeparti (O) - 1 mandat 

• Marlene Harpsøe 

 

Nye Borgerlige (D) - 1 mandat 

• Ulla Kokfelt  

 

HLF ser frem til samarbejdet og      
ønsker alle tillykke med valget! 

Den heldige vinder får et gavekort til  

Slagter Jensen på 300 kr.  

som kan afhentes på kredskontoret i uge 50. 

Første rigtige svar vinder! 

Send dit svar til os på 035@dlf.org  

Vinderen offentliggøres i HLFnyt Dec.2021 


