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Ringkøbing, den 30. januar 2018 

 
Medlemsnyt  

 
OK18: 
Tak for den store opbakning til medlemsmødet med Anders Bondo Christensen d. 
11. januar. Det var rigtig godt besøgt, og jeg håber, I følte jer opdateret på 
udviklingen i forhandlingerne. 
 

Som I måske har læst i medierne, er der nu gang i reelle forhandlinger, men dermed 
ikke sagt, de er i mål endnu. Jeg var i København til opdatering i sidste uge, hvor 
Anders Bondo Christensen kunne fortælle om åbningen.  
LC har afleveret deres principper for reelle forhandlinger på skrift til KL og fået 
lovning på, de vil indgå i de kommende forhandlingsmøder. Der skal stadig indgås 
kompromiser for at nå til en enighed, men Lærernes Centralorganisation (LC) vil gøre 
alt, hvad de kan for at opnå en aftale, som lærerne kan være tilfredse med. 
I kan via nedenstående link høre sidste nyt fra Anders Bondo Christensen 
https://www.youtube.com/watch?v=5Pq_moA0aKU 
 
Generalforsamling: 
Torsdag d. 22. marts afholder vi generalforsamling i Højmark Forsamlingshus. Kunne 
du tænke dig at opstille til kredsstyrelsen, så er der mulighed i år, da vi har valg. Den 
siddende kredsstyrelse genopstiller, men har du lyst, så send oplysninger om dig 
selv til 122@dlf.org inden mandag. d. 5. februar. I år får vi besøg af Trine Ørskov, 
formand for Børne- og familieudvalget, der vil fortælle om udvalgets visioner og 
planer for Folkeskolen i RKSK forud for generalforsamlingen.  
 
Folkeskoleideal: 
Hvad er det og hvorfor?  
På kongressen i 2016 var der en debat om folkeskolen og indholdet, og på den 
baggrund blev der truffet en beslutning om at arbejde hen mod et fælles 
folkeskoleideal, som lærerne mener, det skal se ud. Der har været nedsat en ad hoc-
gruppe af lærere og hovedstyrelsesmedlemmer, som har arbejdet med projektet. 
Alexander von Oettingen har været provokatør, inspirator samt pennefører i gruppen. 
Frem mod kongressen i 2018 fortsætter arbejdet med medlemskonferencer, 
medlemsmøder, faglig klub mm. Hensigten er at sikre, at medlemmer på alle 
niveauer inddrages. 
 
DLF InSite: 
I forbindelse med at Skolekom forsvinder, har DLF lavet en ny 
kommunikationsplatform til alle medlemmer: https://dlfinsite.dlf.org 
Brugernavn er hele jeres cpr. nummer og password er de sidste 4 cifre I jeres cpr. 
nummer. 
 
Med ønsket om et snarligt forår til alle. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kirsten Busk 
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