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 HinkeRuden 

liv, som påvirker vores medlem-
mers dagligdag. 
Hvis vi får etableret et samarbej-
de, har vi mulighed for at påvirke 
politikken. 
Projekt ”Ny start” og kommissio-
nens arbejde er sidste udkald for 
folkeskolen. Hvis parterne om-
kring skolen ikke finder sammen, 
så er det slut,” sagde Per Chri-
stensen bl.a. Og han fortsatte: 
 
”Vi skal have folkeskolen ud af 
skydeteltet og ind i den politiske 
arena. Hvis 3F og DLF ikke skulle 
kunne etablere det samarbejde, er 
der ingen der kan. Vi vil gerne 
samarbejde. 
Vi skal have vendt udviklingen for 
den danske folkeskole. 
I har min tillid og 3F’ernes tillid.” 
 
Anders Bondo Christensen  
kvitterede for tale ved at slå på 
vigtigheden af, at fagbevægelsen 
arbejder sammen om at sætte den 
politiske dagsorden ift. velfærd og 
folkeskolen: 
  
Den nye fælles hovedorganisation 
skal medvirke til, at fagbevægel-
sen står stærkere og med én 
stemme. 

  
 
 

DLF Kongres 
Oktober 2018 

Årets kongres i Danmarks 
Lærerforening forgik i Køben-
havn og blev åbnet af for-
mand Anders Bondo Chri-
stensen. Inden kongressen 
blev sat i gang, med valg af 
dirigenter og alle de andre 
formaliteter, var der besøg og 
tale af Per Christensen, for-
manden for Danmarks største 
fagforening, 3F . 
 
 
Per Christensen var bekymret 
for folkeskolen og den udvikling 
der er i gang for øjeblikket i 
form af højere privatskolefre-
kvens, forringelse af folkesko-
lens økonomi og øgning af mid-
lerne til privatskoler. Folkesko-
len er ikke et spareprojekt. Den 
er det vigtigste projekt et sam-
fund som vores overhovedet 
kan investere i. 
 
DLF og 3F er de bredeste fag-
foreninger i den forstand, at de 
begge har medlemmer fordelt 
over hele landet, og at organi-
seringen er baseret på lokalaf-
delinger.  
”Vi prioriterer det lokale arbejde. 
Det gør vi, fordi det er det lokale 

 

             DLF Kongres 2018 
I 2013 gik det ud over os. 
I 2015 gik det ud over alle med 
nyt lønsystem og ændring af re-
guleringsordningen. 
I 2018 stod fagbevægelsen sam-
men og vi opnåede rigtig gode 
resultater - dog ikke en arbejds-
tidsaftale for lærerne. 
 
DLF har været med til at skabe 
forhandlingsfællesskabet og en 
fælles hovedorganisation fordi 
det er vigtig at vi står sammen 
hvis vi vil opnå resultater. 
 

 

Læs mere om DLF’s kon-
gres: 
 
På DLF’s hjemmeside: 
https://www.dlf.org/om-dlf/
kongres-oktober-2018 
 
I fagbladet Folkeskolen 
www.folkeskolen.dk 
 

Formand for DLF Anders Bondo Christensen på taler til kongressen. 
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Hørt på kongressen 2018 
 
 
”Fagbevægelsen skal være en markant stemme i udviklingen af det danske samfund”, Anders 
Bondo Christensen—formand DLF. 
 
”I er afgørende for at vores velfærdssamfund kan hænge sammen”, Per Christensen—formand 
3F. 
 
”Den kamp er for vigtig til at være jeres alene. Det er en fælles kamp”, Per Christensen—
formand 3F. 
 
”Vi skal turde være politiske i diskussionen, der må ikke gå leverpostej i den”, Per Christen-
sen—formand 3F. 
 
”Folkeskolen skal være den smeltedigel vi alle bakker op om”, Per Christensen—formand 3F. 
 
”I har vores opbakning til, at Folkeskolen bliver sat øverst på den politiske dagsorden”, Per 
Christensen—formand 3F. 
 
”Musketereden etablerede fagbevægelsen som en magtfaktor” Gordon Ørskov Madsen—
Hovedstyrelsen. 
 
”Det der betyder allermest for medlemmerne: at lykkes med det daglige arbejde på skolen”, 
Anders Liltorp—Hovedstyrelsen. 
 
”Den gode folkeskole og det gode lærerliv skabes ikke i en skyttegravskrig”, Morten Refskov—
Hovedstyrelsen. 
 
”Vi har en stor interesse i at virkeligheden, som indimellem er ret skræmmende, også bliver 
offentligt kendt”, Katrine Nielsen   - Århus Lærerforening 
 
”Nu er det på tide at bygge samarbejdet op” , Dorte Lange—næstformand DLF. 
 
”Ny Start skal kunne løse de komplekse udfordringer så godt, at alle huller bliver lukket - det 
har vi brug for nu!”, Kristina Trepling—Ålborg Lærerforening 
 
”Der er ingen tvivl om, at lærerprofessionen har været overstyret i form af fokus på mål og 
præstation” , Jeanette Sjøberg—Hovedstyrelsen. 
 
”Vi skal passe på, hvis vi tror, en arbejdstidsaftale alene kan løse ressourceudfordringen i fol-
keskolen”, 
Marianne Toftgaard, Rudersdalkredsen. 

Rudersdalkredsens formand Marianne Toftgaard på talerstolen om DLF’s folkeskoleideal. 


