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I dette nummer, mest om kongres 

DLF kongres 

længst med en genoprettende tilgang. En metode der hand-
ler om at finde en løsning, som parterne kan se sig selv i. 
En metode som de f.eks. har anvendt i Nordirland, hvor de 
trods mangeårig voldsom borgerkrig, sigtede efter en vision 
om et fredeligt fællesskab, og lykkedes med at få genopret-
tet et forholdsvis roligt samfund.  
Vi kan, og med det mener jeg KL, DLF, Skolelederforenin-
gen og Christiansborg, ikke holde til, at folkeskolen fortsæt-
ter med at blafre i vinden efter synsninger og koncepter. For 
som din formand så fint siger: ”Nu skal vi levere og lade de 
flotte ord blive til handling.” Det skal vi, det skal skoleleder-
ne, det skal KL, og det skal i folketingspolitikere. Sætte 
handling bag ordene.  
Så Pernille… Der er vist ikke længere andet at sige end: 
Tiden er kommet til at presse appelsinerne, nyde saften 
sammen, samle kernerne og plante dem, lade træerne vok-
se op til en appelsin lund, og sammen nyde frugterne af 
vores arbejde i fremtiden. 

D. 1.-3. oktober var der ordinær kongres i 
DLF. Kongressen bød blandt andet på et 
vedtaget folkeskoleideal, et næstformands
(kamp)valg og et besøg fra undervisnings-
minister Pernille Rosenkrantz-Theil. Talen 
fra ministeren fik Brøndby Lærerforenings 
formand Rikke Jørgensen op af stolen til 
en replik som du får her i en modificeret 
udgave. 

 ”Kære Pernille 
Snart dages det brødre, det lysner i øst, til arbejdet fremad i 
kor… 
Jeg er ret sikker på at du kender disse ord. Og de rammer 
meget godt den situation ind, som vi står overfor, med arbejds-
tidskommissionens anbefalinger foran os.  
Jeg er vokset op i et politisk aktivt miljø, som var noget til ven-
stre for midten. Blandt mange ting, lærte det mig, at har jeg en 
kritik, så nytter det ikke bare at kritisere, man er nødt til at gå 
ind i sagen og ændre det indefra. 
Derfor står jeg her, og jeg formoder at det også er derfor, at du 
er her på vores kongres. 
Jeg kvitterer for det jeg oplever som politisk velvilje og lydhør-
hed, og det er en rar følelse. Men faktum er, at folkeskolen 
siden OK 13 har været en politisk slagmark, og det er vi som 
samfund ikke tjent med, for det skader sammenhængskraften. 
Folkeskolen vælges fra, og vi som fagpersoner, er blevet par-
keret på perronen, uden at blive inddraget i løsningerne. 
Jeg kunne godt fristes til at placere skyld. Men jeg er formet af 
den københavnske vestegn, og jeg ved, at hvis vi reelt ønsker 
en løsning på det her, og sikre ro om folkeskolen, så når vi 
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Det rådne æble i skoletasken 

  

 Af Nils Greve, Næstformand Brøndby Lærerforening 

 Muligheder i de kommende periodeforhandlinger 

Så er tre dages kongres i DLF vel overstået, og efter at have sovet på begivenhederne, er der et 
par ting der trænger sig på. Kongressen bød blandt andet på to spændende gæstetaler fra hen-
holdsvis Jacob Bundsgaard og Pernille Rosenkrantz-Theil. Formanden for KL Jacob Bundsgaard 
var helt klar i mælet: "Lad mig sige det tydeligt og klart, så det ikke er til at misforstå: Vi står 100 pct. 
bag den aftale, vi lavede i OK18. Vi ser frem til anbefalingerne, og vi agter at tage dem dybt alvorligt 
og bruge dem i de forhandlinger, der kommer. Og vi har allerede aftalt et forløb, der starter i begyn-
delsen af marts. Det bliver rigtig svært - men vi skal nå hinanden… " Citat slut. 

Også undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils tale var på mange måder opløftende. Hun 
forstod at "der er sten, der tynger i rygsækken", som gør det svært for os lærere i hverdagen. Hun 
nævnte inklusionen, de nationale test og opdelingen af elever på forskellige skoler. Derudover kom 
Pernille med, vel nok det nærmeste vi kan komme en undskyldning fra en socialdemokratisk politi-
ker på dette tidspunkt for overgrebet i 13. Dette medførte at undervisningsministeren, måske for-
tjent, fik stående ovationer. Et andet sted, en times tid senere, efter at finansminister Nicolai Vam-
men, havde fremlagt regeringens finanslovsforslag, stod det dog klart, at der ikke var øremærket 
noget til beløb til folkeskolen til at lykkes bedre med udfordringerne… 

Senere på kongressen var der genvalg til formandskabet, og mantraet, ” vi skal lykkes med en afta-
le denne gang”, blev gentaget og gentaget, næsten i det uendelige. 

I nat drømte jeg om de sten, som Pernille nævnte at vi havde i rygsækken. Jeg åbnede min skoleta-
ske, og der var faktisk tre sten. Men der lå også et råddent æble, og jeg kunne ikke få det ud. Det 
rådne æble som vi alle har rendt rundt med i vores skoletaske efter overgrebet i 13, nemlig det fak-
tum, at folkeskolereformen er, og åbenbart bliver, underfinansieret, formodentlig et sted mellem tre 
og fem milliarder kroner. 

Så det store spørgsmål er: Kan vi lande en aftale i den kommende periodeforhandling, der gør at 
vores lærere og børnehaveklasseledere ude i folkeskolen, kan lykkes med deres opgave. En aftale 
der gør at vores lærere og børnehaveklasseledere kan leve op til vores professionsideal og måske 
komme tæt på vores nyligt vedtagne folkeskoleideal? 

Så uanset positive politiske taler, og valgløfter fra vores genvalgte, så vedbliver det at være en 
stærkt udfordrende, måske umulig, opgave, at lande en central stærkt ressourcebindende aftale, så 
længe det rådne æble ligger i skoletasken… 

Dagen efter kongressen satte Brøndby Lærerforenings næstformand Nils Greve 
sig til tasterne og skrev følgende debatindlæg på folkeskolen.dk. Du skal være 
velkommen til at kommentere på indlægget på folkeskolen.dk, eller på Brøndby 
Lærerforenings facebook-side, hvor der også er lagt et link.  

Debat 

https://www.folkeskolen.dk/887882/det-raadne-aeble-i-skoletasken
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DLF’s folkeskoleideal 

 

 

  

Vi er i Brøndby Lærerforening optaget af, hvordan folkeskoleidealet skal få liv efter kongressen. Bå-
de Skole og Forældre, Skolelederforeningen, politikerne og professionshøjskolerne blev nævnt som ak-
tører, der er interesserede i at høre mere om idealet. Vi håber at idealet også kan bruges ude på lærer-
værelserne i en fortløbende diskussion om, hvad vi skal med skolen.  

Danmarks Lærerforenings kongres har med overvældende flertal vedtaget det fol-
keskoleideal, der skal være DLF’s bud på, hvilken vej folkeskolen skal gå i fremti-
den. Hovedforeningen har også sendt en medlemsmail ud, hvori der er et link til 
idealet i sin fulde ordlyd. Nedenfor får du ”den korte version”. 

Folkeskoleidealet - den korte version 

I 

I folkeskolen undervises med udgangspunkt i skolefag, der repræsenterer fælles viden, som styrker 
elevernes udvikling og giver dem mulighed for at handle på baggrund af kundskaber, færdigheder og 
kritisk dømmekraft. 

II 

I folkeskolen styrkes samfundets sociale sammenhængskraft ved, at alle elever uanset baggrund og 
forudsætninger mødes og udvikler potentialer, drømme og forventninger til livet. 

III 

I folkeskolen indføres eleverne i samfundets demokratiske principper gennem undervisning og aktiv 
deltagelse i klassens og skolens sociale strukturer. 

IV 

I folkeskolen indføres eleverne i samfundets kulturer og værdier i og gennem tiden, de møder kultu-
rel mangfoldighed og lærer at deltage i bærende fællesskaber. 

V 

I folkeskolen opnår eleverne gennem undervisningen forståelse for kulturelle og sociale værdier i 
verdenssamfundet og bliver derigennem inspireret til at kunne tage stilling og deltage aktivt i interna-
tionale sammenhænge og fællesskaber. 

VI 

I folkeskolen mødes alle elever af ligeværd og retfærdighed, de udfordres og bliver i stand til at træf-
fe reflekterede valg for   deres videre liv og uddannelse. 

VII 

I folkeskolen leves det gode børneliv, hvor alle indgår i værdifulde relationer og fællesskaber og op-
lever en skoletid, der har værdi i sig selv. 

VIII 

I folkeskolen møder eleverne en undervisning og samværsform, der er mangfoldig og som gennem 
forskellige arbejdsformer skaber rum for fordybelse, eksperimenter, samtale, undren, refleksion og 
erkendelse. 

IX 

I folkeskolen har lærerne på baggrund af deres faglighed og professionelle dømmekraft ansvaret for 
skolens undervisning og dannelsesopgave samt at bidrage til folkeskolens udvikling. 

X 

I folkeskolen er der gensidig respekt mellem politikernes ansvar for at fastlægge skolens formål og 
de fagprofessionelles råderum til at beslutte, hvordan formålet indfries og opgaverne udføres.  
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Valg til formand og næstformand 

Danmarks Lærerforenings delegerede afsluttede kongressen med at genvælge 
Anders Bondo Christensen som formand og Dorte Lange som næstformand. 

To kandidater, Dorte Lange og Morten Kvist Refskov, var på valg til posten som næstformand. 
Stemmerne fordelte sig med henholdsvis 163 stemmer til Dorte Lange og 130 til Morten Kvist 
Refskov, og dermed fortsætter Dorte Lange på næstformandsposten.  

Brøndby Lærerforenings kongresdelegerede stemte på hver sin kandidat. Rikke Jørgensen satte 
sit kryds ud for Dorte Lange og Nils Greve satte sin stemme ud for Morten Refskov. 

De vil her nedenfor kort begrunde deres valg: 

Rikke Jørgensen: Jeg satte min stemme på Dorte Lange og det gjorde jeg fordi, jeg som udgangs-
punkt mener at giver man kritik, så skal man også lade folk få muligheden, for at handle på den. 

På vores skolerunder, oplevede jeg, at der blandt jer som medlemmer var både for og imod begge 
kandidater – derfor var det, i min optik det mest fair, at vi satte en stemme på hver af kandidaterne. 

Det betyder ikke, at jeg afskriver Morten som kommende kandidat til en ledelsespost i DLF – jeg me-
ner blot, at vi som forening står overfor en afgørende periode med afrapporteringen fra lærerkommissi-
onen.  

d. 16. december og de efterfølgende periodeforhandlinger frem mod OK21 og set i det lys er, der nok 
at bruge kræfterne på. Og derfor er der pt ikke brug for, at vores formandskab først skal til at finde de-
res ben, i en ny samarbejdsrelation. 

Det er dog vigtigt for mig, at gøre klart, at jeg igennem hele processen har meldt tydeligt ud, overfor 
begge kandidater. Min stemme på Dorte Lange er ikke det samme som, at alt bare kan fortsætte som 
om intet var hændt. Der er rejst en intern kritik og den bør konfronteres og tages meget alvorlig, den 
skal der handles på. Men for mig er tiden ikke den rette til større forandringer lige nu og derfor satte 
jeg min stemme på Dorte Lange i denne omgang. 

Nils Greve: Jeg pegede på Morten Refskov som ny næstformand for DLF. Jeg ser først og frem-
mest mig selv som repræsentant for medlemmerne i Brøndby Lærerforening. På vores skolerun-
der og i kredsstyrelsen, er det min bedømmelse, at et overvejende flertal gerne så Morten Ref-
skov som ny næstformand. Efter selv at have overværet et direkte debatmøde var jeg ikke i tvivl. 
Mortens værdier og tanker om strategier flugter godt med mine. Og så så jeg gerne næstfor-
mandspositionen anvendt mere som et direkte link fra topledelsen og ud til os kredse. Et fokus-
område som jeg ved Morten deler. Når Morten skriver debatindlæg, holder taler eller deltager i 
anden form for debat og dialog, så er han tydelig, skarp og hurtig. Morten har visioner og ambitio-
ner på DLF’s vegne. Han er tydelig i sin kommunikation og kan gå i dialog med alle interessenter i 
og omkring DLF. Mit tilvalg af Morten skal ikke ses som en kritik af Anders Bondo og Dorte Lan-
ge, men derimod ses som et forsøg på at styrke vores forening internt og en styrkelse af vo-
res muligheder i de kommende periodeforhandlinger, og i overenskomstforhandlingerne fremover. 
Jeg ønsker Dorte Lange tillykke med valget og vil bakke 100 procent op om det valgte formand-
skab.  

 

 Til slut vil vi begge gerne under-
strege, at trods en forskel på, hvor 
vi hver især satte vores stemme, 
har dette ikke medført strid. Vi har 
tværtimod haft gode demokratiske 
diskussioner, hvor der har været 
plads til uenigheder, men også stor 
enighed om, hvor vi skal hen.  



 

 

Brøndby Lærerforening mener: 

 
Danmarks Lærerforening ● Kreds 15 ● Vestre Gade 6 D ● 2605 Brøndby  

Telefon 4343 6655 ● E-Mail 015@dlf.org ● Hjemmeside: www.kreds15.org 
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Lønstigning og løntjek ude på skolerne 

 
 

Som en del af OK18 blev der aftalt en generel lønforhøjelse pr. 1. oktober 2019 på 1,0 %. 
Da udmøntningen fra reguleringsordningen på det kommunale område også ligger fast nu, 
kan den samlede procentregulering på KL-området heraf beregnes til 1,390861. Er du forud-
lønnet skulle du allerede på seneste lønseddel kunne se lønstigningen,; hvis ikke dette gør 
sig gældende, bør du holde øje med om der er en regulering på den kommende. Er du bag-
udlønnet bør lønstigningen være at finde på næste måneds lønseddel. Vi har opdateret vores 
lønkort på hjemmesiden, således at du altid kan beregne din korrekte løn. Lønkortet skulle 
også gerne være at finde på din TR’s opslagstavle. 

Derudover kommer Brøndby Lærerforening igen i år forbi 
dit lærerværelse til løntjek: 

 D. 4/11  kl. 11.00-12.30 på Brøndbyvester afd. Krogagervej. 

 D. 5/11  kl. 11.00-13.00 på Brøndbyvester afd. Tornehøj     

  kl. 11.00-13.00 på Brøndby Strand Skoles indskolingsafdeling. 

 D. 12/11 kl. 11.00-13.00 på Brøndbyøster Skole      

  kl. 12.00-13.30 på Ucn. 

 D. 13/11 kl. 11.00-13.00 på Brøndby Strand Skoles overbygningsafdeling. 

Medbring lønseddel og opgaveoversigt, så vil vi gennemgå din løn sammen med dig for at se 
om du får det rigtige i løn.  

 

 


