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de vurderes ud fra standardi-
serede mål. ’-Og heldigvis er 
vi ikke alene i DLF, om at sy-
nes dette. Flere og flere støt-
ter op og råber vagt ved ge-
vær. Vi skal have genoprettet 
vægtningen af alsidig udvik-
ling, undervisning og dannel-
se,’ udtalte ABC. 
Ift. reducering af mål, så 
’turde’ ABC godt sige det 
højt, som alle ved: ’At det er 
finansministeriet, der bestem-
mer, da der er god økonomi i, 
at kunne vinge et mål af, når 
man kan se det er nået, for 
det enkelte barn. -Det er helt 
ødelæggende, for det enkelte 
barn, men også for vores 
samfund, hvis børnene fort-
sat skal kunne alt det, som 
gør, at vi er et samfund i ver-
densklasse!’ 
 
Derefter lagde formanden sit 
fokus på læreruddannelsen 
og udtrykte det glædelige i, at 

  Kongressen tirsdag den 10. oktober 2017 

Årets kongres blev åbnet 
med den mundtlige beret-
ning af formand Anders 
Bondo.  
Han åbnede med en op-
sang om, hvor tåbelig han 
fandt den voldsomme 
strømning inden for New 
public management, som 
gør at børn i dag, i stigende 
grad, oplever at blive målt 
og vurderet ’ikke gode 
nok’. ’Noget hverken 
Grundvig, Kold, Løgstrup 
eller Kock ville have støttet, 
da det næppe bidrager til 
barnets alsidige udvikling. 
Vi holder skole for børn af 
kød og blod’, sagde ABC. 
 
Han understregede, at man i 
DLF, heldigvis, stadig havde 
for øje, at børn skal hjælpes 
og støttes i deres alsidige ud-
vikling og til ikke at fare vild i 
deres eget liv. De skal ikke 
puttes i kasser og udelukken-
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flere og flere partier støtter op 
om, at vi skal have en fem-
årig læreruddannelse, på 
kandidatniveau, hvor man 
skeler til den, de har i Fin-
land. En af begrundelserne 
for den glæde var begrundet 
i, at ’det vil være en måde at 
sikrer den store motivation, 
som både lærere og elever 
kommer med, når de begyn-
der arbejdet og tiden i den 
danske folkeskole.’ 
Han fortsatte med fokus på 
den store udfordring, at nogle 
lærere ikke kan bibeholde 
motivationen og holde til de-
res arbejde, da det professio-
nelle råderum er forsvundet. 
’For når man underviser 29 
lektioner om ugen og har 
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mange øvrige opgaver, 
der skal løses for at klare 
arbejdet tilfredsstillende, 
ja; så bliver det svært at 
opfylde alle de krav, der er 
til den enkelte lærer.’ 
 
Herefter blev det mere lo-
kalt orienteret: ’I vores for-
ening har vi set, hvor me-
get medlemmernes og de 
lokale kredses arbejde 
kan gøre. Bl.a. i Lyngby-
Taarbæk, hvor man ved 
fælles hjælp fik gjort det 
forståeligt for de lokale 
politikere, at kommunens 
synlig lærings projekt, ikke 
var hensigtsmæssigt for 
børnenes læring og alsidi-
ge udvikling,’ sagde An-
ders Bondo. 
 
Han fortsatte i det kommu-
nale spor: ’KL har tilbudt 
at komme ud og hjælpe 
de enkelte kommuner 
med at analyserer, hvorle-
des den enkelte kommune 
anvender ressourcerne på 
skoleområdet,’, sagde An-
ders Bondo og fortalte, at 
han mest var interesseret 
i, hvorledes det hænger 
sammen, at når 14 % af 
lærerstillingerne er væk, 
elevtallet blot er faldet 
med 5%, opgaverne for 
skolerne og lærerne er 
markant forøgede, hvorle-
des KL så kan love foræl-
drene, at børnene nu vil 
lære mere? 
Oveni det, så berettede 
ABC, at 25% af de nyud-
dannede lærere stopper i 
løbet af deres første ar-
bejdsår. ’Pt. mangler vi 
ikke læreruddannede i 
Danmark, men hvordan 
sikrer vi, at vi fremadrettet 
har dygtige lærere, som 
får den ønskede efterud-

dannelse og har den nød-
vendige erfaring?’ spurgte 
Anders Bondo. 
Bondo fortalte, med en 
noget sarkastisk stemme-
føring, en hemmelighed 
om, at Moderniseringssty-
relsens og finansministeri-
et har en vis indflydelse 
på KL(!), og at det også er 
en af grundende til, at KL 
har udstedt en fatwa mod 
lokalaftaler. Til det sagde 
ABC: ’Alligevel og på 
trods, er det fantastisk at 
opleve, at der hver eneste 
dag er Kredse, skoler og 
lærere, der gør deres 
yderste for at lykkes med 
opgaven, og at der er 
kredse, rundt omkring i 
landet, der har kunne lave 
en aftale med kommunen 
- endda med ressource-
bindinger.’ 
 
Derefter talte formanden 
om den nyudgivne bog: 
’Søren og Mette i benlås’ 
og udtrykte, at han var 
klar over, at mange lærere 
igen havde gennemlevet, 
det overgreb de var udsat 
for i april 2013. Samtidig 
påpegede Bondo, at det 
var umådelig svært at få 
skabt forståelse, når medi-
erne, der i den grad er 
blevet den 4. statsmagt, 
ikke præsenterede sig så 
objektivt, som man kunne 
forvente. Han undredes 
over, at medierne ikke 
koncentrerede sig mere 
om, at der i 2013 blev la-
vet et historisk stort demo-
kratisk svigt, men i stedet 
bruger tid og spalteplads 
på, at spørge ind til bevi-
ser fra Annette Vilhelmsen 
- SF’s tidligere formand 
eller om hvorfor DLF på 
forhånd havde bestilt 3000 

eksemplarer af ’Søren og 
Mette i benlås’. Han poin-
terede: ’Det skal aldrig ske 
igen, at regeringen holder 
hemmelige møder om, at 
lave et indgreb i lovlige, 
frie forhandlinger mellem 
ligeværdige parter i over-
enskomstforhandlinger. -
Ellers kommer vi til at stå 
med en massiv demokra-
tisk udfordring!’ 
 
Bondo takkede de 
745.000 offentlige ansatte, 
for den store opbakning, 
som har valgt at støtte os i 
de kommende OK18 for-
handlinger. 
 
’I Danmark skal vi stadig 
leve af, at have kloge ho-
veder.  
DLF har mere end 60.000 
medlemmer, der brænder 
for at tage medansvar for 
udvikling og uddannelse 
af børnene’, afsluttede for-
manden for DLF. 
 
Kongressen kvitterede for 
beretningen med stående 
applaus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hørt på kongressen: 
 
’Skoleejer? Ejer kommunerne skolerne? Kommunerne ejer skolerne rent fysisk, 
men det er folket der ejer skolen som institution.’ - Anders Bondo Christensen 
 
Velfærdsmødet i Odense sidste onsdag, hvor mere end 3500 tillidsvalgte var sam-
let i forbindelse med ’Danmark for velfærd’, som er et fælles ansvar for alle - også 
fagbevægelsen! - Anders Bondo Christensen 
 
’I fredags udkom en samlet udtalelse fra samtlige faglige organisationer på det of-
fentlige arbejdsmarked, som ikke vil efterlade nogen på ’perronen’. Frie og lige 
forhandlinger er vejen frem for lærere, sygeplejersker, sosu’er, politibetjente, læ-
ger, socialrådgivere, hk’ere og alle andre faggrupper’ - Anders Bondo Christensen 
 
En ting er sikker. Skolen står ikke stille. Den er i konstant udvikling. -Michael Zieg-
ler 
 
Naturligt at vi drøfter, om kommunerne bestemmer for lidt eller for meget. Kommu-
nerne har ansvaret. Det er lokaldemokrati i praksis. - Michael Ziegler 
 
’I KL er man dybtfølt omkring emnet om arbejdstid, fuldstændig som lærerne er. Vi 
har naturligvis forskellige udgangspunkter og interesser. Vi har også punkter, hvor 
vi er enige. Nemlig omkring den bedst mulige hverdag for eleverne.’ -Michael 
Ziegler 
 
Jeg vil gerne kvittere for brevet fra forhandlingsfællesskabet og CFU. ’Det gør na-
turligvis indtryk og jeg vil gerne slå fast, at KL gerne vil forhandle - også med læ-
rerne! -Michael Ziegler 
 
Der er læreruddannet nok problemet er at de forlader folkeskolen.—Anders Bondo 
Christensen. 
 
Det er lærerne der står med ansvaret for 27 elever i klasserne ikke borgmestrene.
—Anders Bondo Christensen. 
 
Det har stor betydning for arbejdsmiljø at læreren at kende tallene på opgaveover-
sigten. Vi tabte sagen i Arbejdsretten, men hvad vandt KL? – retten til et dårligt 
arbejdsmiljø.—Anders Bondo Christensen. 
 
Det skal aldrig ske at en regering holder hemmelige møder om at lave et indgreb i 
lovlige, frie forhandlinger mellem ligeværdige parter i overenskomstforhandlinger.
—Anders Bondo Christensen. 
 
 
 
 


