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Hun fortsatte, med at knytte 
nogle ord på vigtigheden om-
kring lærernes arbejde:  
’Hvorfor er lærerenes arbejde 
så vigtigt? Fordi skolen er fol-
kets! Lærerne har et af de 
vigtigste job der findes!’ 
 
I forhold til at kunne lykkes 
med opgaven sagde Merete 
Riisager følgende: ’Vi skal 
ikke have unødig detailstyring 
og checklister!’  Ministeren 
gav kom efterfølgende med 
følgende udsagn: ’Jeg kan 
ikke love, der ikke kommer 
nye krav, men vi skal hele 
tiden rydde op efter os og 
sørge for, at I - lærerne, kan 
udføre jeres arbejde. Vi skal 
lave de nødvendigt frihedstil-
tag. -Derfor er det også en 
glæde, at vi sammen med 
forligskredsen, har fået redu-
ceret de mange læringsmål.’ 
 
Ministeren påpegede det 
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Undervisningsminister Me-
rete Riisager besøgte kon-
gressen: 
’Overenskomstforhandling
erne er en sag mellem ar-
bejdsmarkedets parter. 
Dvs. jer og KL.’ 
 
På kongressens anden dag 
talte undervisningsminister 
Merete Riisager.  
 
Ministeren takkede for invita-
tionen, da hun var overor-
dentligt glad for, at vi ville se 
hende.   
 
Merete Riisager fortalte, at 
hun siden hun tiltrådte som 
undervisningsminister, har 
haft tre ord med sig: frihed, 
kundskaber og civilsamfund. 
Til det sagde hun:  
’Det er helt centralt, at vi har 
den nødvendige frihed til at 
udfører vores arbejde, samt 
den nødvendige respekt.’  
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centrale i at diskuterer, hvad 
god undervisning er: ’Jeg me-
ner, vi skal have mere af 
kundskabernes skole. Viden 
og indsigt og alt det eventyrli-
ge, der kan komme med det - 
og mindre detailstyring.’ 
 
’Man skal vide, man skal for-
stå, man skal have tid til at 
tænke og til at stille spørgs-
mål.  
Læringsbegrebet er for snæ-
vert. er der ikke plads til alt 
det, der skal være plads til, 
når børnene skal lære noget 
og kunne undersøge, blive 
selvstændigt tænkende men-
nesker og være klar til at mø-
de samfundet og være en del 
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af det,’ sagde ministeren 
og fortsatte: ’Der er også 
andet i livet end skole. 
Børn har også et liv uden 
for skolen. Her spiller for-
ældrene en stor rolle. 
Skolen er en gave, som 
man skal modtage med 
stor respekt - både som 
barn og forældre og vi 
skal have gensidige for-
ventninger til hinanden - 
skole og forældre imel-
lem.’ 
 
Ift. OK 18 sagde ministe-
ren ganske kort: 
’Overenskomstforhandling
erne er en sag mellem 
arbejdsmarkedets parter. 
Dvs. jer og KL. Jeg kom-
mer ikke til at tale om det, 
selvom jeg ved I er opta-
gede af de kommende 
forhandlinger.’ 
 
Afsluttende talte Merete 
Riisager om vold i skolen: 
’Senest har en skole i Ha-
derslev kunne berette, 
nogle lærere har været 
udsat for vold og trusler. 
Op mod hver 5. lærer har 
været udsat for vold igen-
nem det seneste år. Det 
er ikke acceptabelt. Det 
skal vi have gjort noget 
ved og jeg har derfor ned-
sat en arbejdsgruppe, 
som skal være med til at 
komme til bunds i dette 
problem. Lærere er en 
myndighedsperson, som 
skal behandles med en 
myndighedspersons re-
spekt.’ 
 
Ministeren ønskede fort-
sat god kongres og kon-
gressen kvitterede med 
klapsalver. 
 
 

Folkeskoleideal 
 
Formand for Rudersdalkredsen, Marianne Toftgaard, 
var på talestolen i forbindelse med debatten om et 
skoleideal. Siden sidste års kongres har hun været 
med i interessegruppen om et skoleideal. 
Hun opfordrede til, at debatten om et ideal bliver et op-
læg til debat, da lærerne ikke alene har patent på al 
viden om skolen, selvom lærerne ved meget om den. 
’Det væsentlige er debatten,’ sagde formanden. ’Et 
ideal må gerne lægge op til den intense debat, vi hele 
tiden bør have. Dvs. ikke et færdigt ideal, men et af 
flere idealer, der lægger op til debat.’ 
 
Om indholdet sagde Marianne: ’Ift. indholdet kunne jeg 
godt tænke mig, at vi lader os inspirerer af figuren med 
dartskiven fra undersøgelsen ’Et godt lærerliv.’ I mid-
ten kan der stå, hvad børnene skal opleve i skolen og 
rundt om, kan man så have alt det, der er med til at 
gøre en skole. F.eks. skolens indretning, skoleledel-
sen, lærerne osv.’  
 
’Sørg for at skoleidealet altid lægger op til debat!’, af-
sluttede formand for Rudersdalkredsen Marianne Toft-
gaard. 



 

Hørt på kongressen: 
 
Hvorfor i alverden har vi det, der hedder læringsplatforme? Jeg undrer mig over, 
hvorfor der ikke er flere politikere, der er interesseret i det her! - Anders Liltorp 
 
Med ledelsesret følger også ledelsespligt. - Anders Bondo Christensen. 
 
Det er derfor, jeg som formand er så stolt af at være formand for Danmarks lærer-
forening, nemlig; at medlemmerne ønsker at lykkes med opgaven. Det skal være 
muligt! - Anders Bondo Christensen. 
 
’Det er ikke længden på læreruddannelsen, vi skal diskutere. Den har kongressen 
besluttet. Vi arbejder for, at den skal være på 5 år. Vi skal diskutere indholdet, og 
det ønsker jeg i høj grad at være med til!’ - Anders Bondo Christensen. 

 
Det skal ikke være sådan at lærere og elever drukner i de bindende mål. – Under-
visningsminister Merete Riisager. 
 
Vi skal have mere af kundskabens skole – viden og indsigt og alt det eventyrlige. 
Læringsbegrebet er for snævert.—Undervisningsminister Merete Riisager. 
 
Børnelivet er også mere og andet end skolen.—Undervisningsminister Merete Rii-
sager. 
 
Folkeskolen er en dannelsesinstitution med en pædagogisk mening.  - Alexander 
Von Oettingen. 
 

 
 
 
 
 


