
 

Kredsstyrelsesmøde onsdag den 16/9 2020 fra kl 12.30-15.00 

 

1. Meddelelser  

 Socialdemokraternes forslag om indgåelse af lokalaftale blev nedstemt i KB 

 Kongressen er kun åben for en tilskuer. Kredsstyrelsen i Glostrup har booket mødelokalet til at følge den 

på livestream begge dage.  

 Tilbagemelding på mødet med Kathrine, hvilket var positivt 

 Budget i Vallensbæk 2. orienteringsmøde om budget torsdag den 17/9 kl 17 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum  

 Pædagogisk forum  

 Arbejdsmiljø forum – Registrering af arbejdsskader, temadag – et ønske om fokus på det fysiske 

arbejdsmiljø, kan temadagen afholdes i den form vi kender i forhold til Covid19. 

 Lønteknik  

 

3. Arbejdstidsaftalen 

 Hvordan kommer vi videre herfra  

 Hvad betyder det at Vallensbæk Lærerkreds’ medlemmer stemt modsat landsgennemsnittet 

 Hvordan lykkedes det os at fastholde utilfredse medlemmer 

 

4.  Kongres  

 Jeg har valgt de punkter fra dagsorden, jeg synes det er vigtigst, at vi får drøftet. 

o Arbejdstidsaftalen alt efter om der ligger nye baggrundsdokumenter, når vi har møde ellers har 

vi drøftet den på det tidligere punkt 

 

o Krav til OK21 

Formål 

Kongressen beslutter foreningens krav til OK21. 

Der gennemføres overenskomstforhandlinger som planlagt ved OK21, idet 

den økonomiske ramme for OK21 dog forventes at være begrænset som følge af den økonomiske situation 

pga. COVID-19. Kongressen skal opstille krav til OK21. 

I lighed med tidligere overenskomstforhandlinger indstiller hovedstyrelsen, at kongressen vedtager 

principper for konfliktberedskab OK 2021. 

  

Hovedstyrelsen besluttet at indstille:  

 4.1 - Hovedstyrelsens forslag til krav til OK21til kongressens godkendelse.  

 4.1.1 - Forslag til krav til OK21 med kommentarer. 

 4.2 - Hovedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse om konfliktberedskab OK 2021. 

 4.2.1 - Hovedstyrelsens beslutning om ”Solidariske krav under konflikt”. 

o Er vi gearet til fremtiden 

Formål 

Kongressen vedtog den 3. oktober 2019 kongresvedtagelsen ’Er vi gearet til fremtiden?’ og pålagde i den 

sammenhæng hovedstyrelsen forskellige opgaver. 

Kongressen skal med afsæt i hovedstyrelsens status for arbejdet med ’Er vi gearet til fremtiden?’ beslutte 

den videre retning for arbejdet med udvikling af foreningens struktur og opgavevaretagelse.  

Med afsæt i kongresvedtagelsen har hovedstyrelsen siden kongressen i 2019:  



 konkretiseret de 4 pejlemærker: ’Medlemmerne i centrum’, ’En sund økonomi centralt såvel som 

lokalt’, ’Nærhed’ og ’Lige adgang til ydelser og kvalitet i sagsbehandlingen for alle medlemmer’ 

 konkretiseret fælles krav og forventninger til alle niveauer i 

foreningen til såvel kvalificeret og kompetent sagsbehandling som strategisk velfunderet og 

professionelt politisk arbejde 

 påbegyndt en afdækning af, hvilke konkrete opgaver der, både økonomisk rationelt og politisk 

hensigtsmæssigt, kan samles centralt   

 drøftet medlemmernes ønsker og forventninger til foreningen med afsæt i medlemsundersøgelsen fra 

2019. 

Herudover har hovedstyrelsen arbejdet med spørgsmålet om kongresafvikling, som der på kongressen i 

2019 blev givet tilsagn om, at der ses nærmere på frem mod kongressen i 2020. Resultatet af dette arbejde 

fremgår af de vedlagte bilag 5.1.8 – 5.1.10. 

  

Hovedstyrelsen indstiller vedlagte forslag til kongresvedtagelse til kongressens godkendelse (bilag 5.1). 

 

Bilag  

5.1 - Forslag til kongresvedtagelse for ’Er vi gearet til fremtiden?’ 

5.1.1 - Læsevejledning til baggrundsmateriale 

5.1.2 - Formålsbeskrivelse 

5.1.3 - Pejlemærkerne 

5.1.4 - Krav og forventninger til sagsbehandling og politisk arbejde 

5.1.5 - Overvejelser om hvilke konkrete opgaver der, både økonomisk rationelt og politisk hensigtsmæssigt, 

kan samles centralt 

5.1.6 - Uddrag af medlemsundersøgelsen 2019 – medlemmernes forventninger 

5.1.7 - Hovedstyrelsens roller og opgaver 

5.1.8 - Fremtidig kongresafvikling 

5.1.9 - Overblik over politiske møder mellem kongresserne 

5.1.10 - Økonomiske overvejelser ifm spørgsmålet om kongreshyppighed. 

o Grøn omstilling 

Formål 

Kongressen vedtog den 3. oktober 2019 en kongresvedtagelse om Danmarks Lærerforenings arbejde for 

den grønne omstilling og pålagde hovedstyrelsen at udarbejde et forslag om en tilføjelse til Danmarks 

Lærerforenings principprogram om foreningens holdning til og rolle i den grønne omstilling.  

På baggrund af de drøftelser, der har været op til kongressen i hovedstyrelsen og blandt de delegerede 

forud for kongressen, bedes kongressen godkende tilføjelsen vedr. grøn omstilling og bæredygtighed til 

principprogrammet.  

Hovedstyrelsen vil på kongressen give en status på arbejdet med grøn omstilling og bæredygtighed, og der 

lægges op til, at kongressen samles om en ny kongresvedtagelse, der beskriver det fremadrettede arbejde 

med grøn omstilling og bæredygtighed. 

  

Hovedstyrelsen indstiller forslaget til en tilføjelse til principprogrammet til kongressens godkendelse. 

Hovedstyrelsen indstiller forslaget til kongresvedtagelsen til kongressens godkendelse. 

  

Bilag: 

 7.1 Forslag til kongresvedtagelse om grøn omstilling og bæredygtighed 

 7.1.1 Kongresvedtagelse om Danmarks Lærerforenings arbejde for den grønne omstilling 2019 

 7.2 Forslag til principprogramtilføjelse om grøn omstilling og bæredygtighed (udsendes senere). 

 

o Vedtægtsændringer  

Formål 
Hovedstyrelsen vedtog på mødet den 16. - 17. juni 2020, at man indstiller et forslag om redaktionelle 
ændringer af vedtægterne samt en præcisering af vedtægternes bestemmelse om valg af 
formand/næstformand. 



Der er indkommet tre forslag - alle fra fraktion 5. 
Forslag: 

 Vedtægtsændringsforslag vedr. bestemmelser om stemmeret ved overenskomstspørgsmål 

 Vedtægtsændringsforslag vedr. bestemmelser om valgperioden for fraktion 5’s 
kongresdelegerede 

 Vedtægtsændringsforslag vedr. organisering af lærervikarer under 30 år i Lærerstuderendes 

Landskreds. 

 

o Valg af formand 

Valgoplæg og regler for valget ligger i kongresportalen. Pia Henriksens er der ikke pt 

 

 Baggrundsmaterialet som er meget omfattende ligger i kongresportalen, som I har adgang til via  

https://my.eventbuizz.com/event/kongres-2020 
E-mail: guest@dlf.org  
Kodeord: kongres 

  

 

5. Nyansat arrangement 

 opsamling 

 

6. Punkter til næste møde 

 

7. Evt. 

 

8. Godkendelse af referat  

 

 

 

https://my.eventbuizz.com/event/kongres-2020

