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Med snuden i samarbejdssporet      

Indtryk fra Danmarks Lærerforenings kongres 

 

Danmarks Lærerforening (DLF) har netop afholdt kongres. Fra Roskilde deltog Tina Svarre Hasselager, Rune 

Kent, Lis Villum Sørensen og Karen Asholt, som delegerede ved kongressen. Derudover deltog flere 

kredsstyrelsesmedlemmer som gæster.  

 

Udviklingsforum 

Inden den egentlige start på kongressen afholdt DLF Udviklingsforum. Udviklingsforum er nyt og havde til 

formål, at skabe rum for mere uformelle drøftelser af forenings- eller politikudviklende karakter. Her blev 

drøftet temaet som rekruttering og fastholdelse, efter- og videreuddannelse, mellemformer, debatkultur 

mm. Det var en meget givende dag, hvor alle havde mulighed for at ytre sig i forhold til emnerne.  

 

Kongressens åbning 

Kongressen havde inviteret to gæstetalere. Den socialdemokratiske undervisningsminister Pernille 

Rosenkrantz-Theil, kvitterede for det gode samarbejde, som senest kom til udtryk i aftalen om et nyt test- 

og bedømmelsessystem i folkeskolen. Derefter talte Jacob Bundsgaard fra KL. "Vi er i gang med at rive en 

gammel folkeskolereform i bidder og genopbygge. Mange af intentionerne er rigtige, men det er ikke 

lykkedes at indfri den, og det skyldes først og fremmest, at processen var forkert, at den blev født i en 

konflikt, og at alle parterne i folkeskolen ikke var med til at sætte en fælles ramme. Det er vi i fuld gang med 

nu", lød det fra Jacob Bundsgaard fra talerstolen. 

 

Formandens beretning og den efterfølgende debat 

Gordon Ørskov Madsen indledte herefter kongressen med en sin første beretning, som fik stor applaus fra 

de delegerede. Gordon Ørskov havde i sin beretning fokus på samarbejdet om folkeskolen herunder 

Folkeskolens udvikling, rammerne om Folkeskolen, lærernes arbejdsmiljø og naturligvis implementeringen 

af lærernes arbejdstidsaftale A20. Han slog endnu engang fast at vi først er i mål med implementeringen af 

arbejdstidsaftalerne, når alle medlemmer kan mærke forskellen. 

Formandens beretning blev efterfølgende behandlet i temaer af kongressen. Under behandlingen kom 

særligt inklusion, arbejdstid og tillidsrepræsentanternes vilkår til at fylde. Mange beretninger fra kredse, 

arbejdspladser og klasseværelser nåede kongressens talerstol.  



Alt i alt var det en kongres, der summede af høje forventninger til det samarbejdsspor, vi arbejder i for 

øjeblikket. De udfordringer – ja og problemer – vi ser i Folkeskolen, skal ikke negligeres eller ”tales op” i 

samarbejdes ånd, men de skal alle løses i fællesskab. Vi skal være sammen om skolen. Dette blev meget 

tydeligt på den netop afholdte kongres. 

Der kan læses mere fra kongressen ved at følge nedenstående link. Her kan der også læses om 

behandlingen af de forskellige vedtagelser og vedtægtsændringer. 
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Karen Asholt 

Roskilde Lærerforening 

 

 

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

