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Danske Underviserorganisationers Samråd 
Sekretariatet   Vandkunsten 12   1467  København K   Telefon 33 11 30 88   Telefax  33 69 63 33 

Telefontid  Mandag  -  torsdag  9 – 15:30   Fredag 9 – 14:30 
 
 

 

Den 16. marts 2017 

 
 

Til DUS’ forretningsudvalg 

 
 

 
Referat af møde i Danske Underviserorganisationers Samråds forret-
ningsudvalg den 13. marts 2017 
 

Hermed fremsendes referat af møde den 13. marts 2017. Eventuelle indsigelser over for referatet 

bedes være sekretariatet i hænde senest den 27. marts 2017. 

 

 

Dagsorden:  
1. Fælles DUS initiativ mod nedskæringer (Ekstra punkt, punktet var ikke 

på den udsendte dagsorden) 

 

2. Meddelelser  

 

3. Temaer for internatmødet i september 2017 
 

4. Indstilling fra DUS´arbejdsmiljøgruppe om arbejdsgruppens fortsatte ek-

sistens 
 

5. Forretningsorden for DUS´ forretningsudvalg 
 

6. Evaluering af konferencen den 1/2 2017 om Lærerengagement, professi-

onelt ansvar og god undervisning 
 

7. Evaluering af forretningsudvalgets møde med undervisningsminister Me-

rete Risager den 20/2 2017 om ISTP 
 

8. Evaluering af DUS-høringen den 27/2 2017 om det stigende pres og mis-

trivsel blandt børn og unge i uddannelsessystemet 
 

9. Ny hjemmeside for DUS 
 

10. OK 18 
 

11. Regnskab for DUS i 2016 
 

12. Ytringsfrihed og organisationernes vejledning af medlemmerne i forhold 

til dette emne 
 

13. Eventuelt 
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Deltagere:  
Anders Bondo Christensen, DLF (fra kl. 11.30) 

Dorte Lange, DLF 

Annette Nordstrøm, GL 

Børge Pedersen, Uddannelsesforbundet 

Uffe Rostrup, FSL 

Monica Lendal Jørgensen, FSL 

Christoffer Jørgensen, HL 

 

 

  

Fraværende: 
Hans Beksgaard, DM 

Camilla Gregersen, DM 

Elisa Rimpler Bergmann, BUPL 

Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet 

 

 

 

 

Derudover deltog: 

Ulla Maria Mortensen, DLF 

Gitte Grønnemose Butler, GL 

Susan Clausen, HL 

 

 
Fra sekretariatet deltog Bo Holmsgaard og Jakob Munk Jensen. 

 

 

 

Ad 1. Fælles DUS-initiativer imod ned-

 skæringer 

 

Sammenfatning: 

Forretningsudvalget besluttede på sit møde 

den 23. januar 2017: 

- At der skal udarbejdes et oplæg til en 

fælles DUS-kampagne frem mod Fi-

nanslov 2018 og aftale om kommu-

nernes økonomi 2018. 

- At kernen i en fælles DUS-kampagne 

skal være: 

 Investering i uddannelse 

 Fokus på kvalitet 

 Fokus på elevernes behov samt de 

 samfundsmæssige gevinster ved 

 uddannelse. 

- At Bo Holmsgaard, Susan Clausen og 

Gitte Grønnemose Butler udarbejder 

en mere præcis beskrivelse af kerne-

budskaberne i en fælles DUS-

kampagne samt et forslag til proces-

plan for det videre arbejde. 

- At forslag til kernebudskaber og pro-

  

 

 

 

 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet: 

- At BUPL og Uddannelsesforbundet vare-

tager tovholderfunktionen for initiativet, 

- At der er enighed om at operere med et 

bredt uddannelsesbegreb og ikke konkre-

te/specifikke uddannelsesområder, 

- At målgruppen er beslutningstagere 

bredt, 

- At teksten i oplægget ændres til ”fra 

vuggestue til videreuddannelse”  
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cesplan for det videre arbejde sendes 

til godkendelse hos medlemmerne af 

forretningsudvalget via e-mail snarest 

med henblik på, at arbejdet med forbe-

redelse af kampagnen sættes i gang 

hurtigst muligt. 

 

Efterfølgende er et oplæg den primo febru-

ar 2017 sendt til høring i forretningsudval-

get, og der er indkommet bemærkninger 

fra organisationerne til oplægget. 

 

Forretningsudvalget drøftede oplægget 

p.b.a. de indkomne bemærkninger. 

 

 

Ad 2. Meddelelser 

 

Sammenfatning: 

Med dagsordenen var udsendt referat fra 

møde i den uddannelsespolitiske arbejds-

gruppe den 19. december 2016 og referat 

fra møde i arbejdsgruppen vedr. arbejds-

miljø den 16. januar 2017. 

 

Jakob Munk Jensen oplyste, at DUS i brev 

af 8. februar 2017 havde rettet henvendelse 

til LO og DA om et fælles temamøde - og 

at LO og DA endnu ikke havde svaret 

 

 

Ad 3. Temaer for internatmødet i sep-

 tember 2017 på Sixtus 

 

Sammenfatning: 

Der er planlagt internatmøde for forret-

ningsudvalget den 21.-22. september 2017 

på Hotel Sixtus i Middelfart.  

 

Forretningsudvalget udsatte på sit seneste 

møde den 23. januar 2017 drøftelsen af 

temaer for internatmødet.  Det blev aftalt, 

at medlemmer af forretningsudvalget via e-

mail sender forslag til temaer og oplægs-

holdere, med henblik på, at emnet behand-

les på forretningsudvalgets møde den 13. 

marts 2017. Der var ikke indkommet for-

slag inden mødet.  

 

Forretningsudvalget drøftede mulige tema-

er til internatmødet den 21.-22. september 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

Til efterretning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet: 

- At internatmødets overordnede tema er 

digitalisering, 

- At der planlægges med et bredt oplæg 

om digitaliseringens konsekvenser for 

undervisningssektoren og et smallere op-

læg, 

- At organisationer senest den 12. april 

2017 indsender forslag til oplægsholdere 

til sekretariatet, 

- At forretningsudvalget derudover på in-

ternatmødet evaluerer og følger op på de 

beslutninger om bl.a. pejlemærker og 

DUS´ arbejdsform, som blev besluttet på 

internatmødet i efteråret 2015, 

- At arbejdsudvalget bemyndiges til at 

udforme et forslag til program, som sen-

des i høring i forretningsudvalget. 
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Ad 4. Indstilling fra 

 DUS´arbejdsmiljøgruppe om ar-

 bejdsgruppens fortsatte eksistens 

 

Sammenfatning: 

Forretningsudvalget besluttede på sit møde 

den 9. december 2016, at følge indstillin-

gen fra DUS´ uddannelsespolitiske ar-

bejdsgruppe om at nedlægge arbejdsgrup-

pen.  

 

I forlængelse af denne beslutning har DUS` 

arbejdsmiljøgruppe på sit møde den 16. 

januar 2017 drøftet arbejdsgruppens fort-

satte eksistensberettigelse.   

 

Af referatet fra arbejdsgruppens møde 

fremgår: ”Alle i DUS` arbejdsmiljøgruppe 

er enige om at bevare gruppens eksistens. 

Kun BUPL og DLF har plads i BFA-rådet, 

hvorfor møder i DUS´ arbejdsmiljøgruppe 

bliver væsentlige i forhold til at sikre, at 

alle underviserorganisationers interesser 

bliver varetaget og tilgodeset i rådet. DUS` 

arbejdsmiljøgruppe har det primære for-

mål, at sikre underviserorganisationernes 

indflydelse i BFA-rådet og sikre at ar-

bejdsmiljø er på dagsorden i DUS`FU. 

Herudover videndeler gruppen om materi-

aler og metoder i forhold til at få viden ud 

til tillidsvalgte og medlemmer.” 

Udover at arbejdsmiljøgruppen ønsker at 

fortsætte sit arbejde, ønsker arbejdsgrup-

pen, at DUS’ FU på sit ordinære møde i 

marts 2017 drøfter følgende: 

  

Er det muligt, at DUS’ arbejdsmiljøgruppe 

i DUS-teltet på Folkemødet laver happe-

nings omkring indretning af underviseres 

arbejdspladser suppleret med elastik-

øvelser. (Vil primært kræve, at arbejdsmil-

jøkonsulenterne er til stede – samt indkøb 

af fåtal af elastikker og evt. genoptryk af 

pjecen om underviserarbejdspladser fra 

2014). 

Ønsker DUS at sætte fokus på medlem-

mernes oplevelse af sagsforløb omkring 

anmeldelse af psykiske arbejdsmiljøskader. 

Yun Ladegaard har forsket i reaktioner på 

arbejdsskadesager, hvor medlemmerne 

skuffes, når der ikke sker ændringer på 

arbejdspladsen, og skaden betragtes som et 

  

 

 

 

 

Beslutning: 

I forhold til arbejdsmiljøgruppens forslag 

blev det besluttet: 

- At DUS´ arbejdsgruppe vedr. arbejdsmil-

jø fortsætter som en fast arbejdsgruppe, 

- At der ikke gennemføres en happening 

om underviserarbejdspladser på Folke-

mødet, da der er fastlagt et program for 

DUS-teltet, 

- At i forhold til forslaget om fokus på 

medlemmers oplevelse af sagsforløbet i 

forbindelse er anmeldelse af psykiske ar-

bejdsmiljøskader er der behov for, at ar-

bejdsgruppen konkretiserer og præciserer 

problemstillingen og beskriver målgrup-

pen for eventuelle politiske initiativer på 

området. 
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individuelt problem. De fleste anmelder 

ikke af økonomiske årsager, men for at få 

”oprejsning” (ret i at arbejdspladsen ikke 

har et godt arbejdsmiljø). Der opfordres til 

at få besøg af Yun Ladegaard for at drøfte, 

om hendes forskning giver anledning til et 

holdningsskifte eller evt. politisk påvirk-

ning af klageprocedurer og konsekvenser.” 

 

Forretningsudvalget drøftede arbejdsgrup-

pen vedr. arbejdsmiljøs ønske om at fort-

sætte samt de to spørgsmål, arbejdsgruppen 

har stillet forretningsudvalget. 

 

Derudover drøftede forretningsudvalget 

kort en mulig politisk repræsentation i ar-

bejdsgruppen vedr. arbejdsmiljø i forhold 

til forberedelse af møder i BFA-rådet. 
 

 

Ad 5. Forretningsorden for DUS ´ for-

 retningsudvalg 

 

Sammenfatning: 

På mødet den 9. december 2016 behandle-

de forretningsudvalget en indstilling fra 

den uddannelsespolitiske arbejdsgruppe 

om bl.a. at nedlægge arbejdsgruppen. I 

forbindelse med behandlingen af punktet 

drøftede forretningsudvalget DUS´ forret-

ningsgange, herunder struktur og opgave-

fordeling. I forlængelse af drøftelsen har 

sekretariatet udarbejdet vedlagte oplæg til 

justering af forretningsudvalgets forret-

ningsorden. 

 

Forretningsudvalget drøftede oplægget. 

 

 

Ad 6. Evaluering af konferencen den 1. 

 februar 2017 om Lærerengage-

 ment, professionelt ansvar og god 

 undervisning 

 

Sammenfatning: 

DUS og Undervisningsministeriet afholdt 

den 1. februar 2017 konferencen Læreren-

gagement, professionelt ansvar og god un-

dervisning på Nationalmuseet i Køben-

havn. Konferencen var en del af opsamlin-

gen på ISTP 2016.  

 

Forretningsudvalget evaluerede konferen-

cen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet, at forretningsordenen 

ændres som foreslået af sekretariat. Forret-

ningsordenen sættes også på dagsordenen på 

forretningsudvalgets internatmøde i septem-

ber 2017 i forbindelse med evalueringen af 

DUS´ arbejdsform mv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

Drøftet. 
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Der var bred tilfredshed med konferencens 

indhold og forløb. Der var ligeledes enig-

hed om vigtigheden af at have fokus på at 

inddrage og involvere lederne i arbejdet 

med temaerne. 

 

 

Ad 7. Evaluering af forretningsudvalgets 

 med undervisningsminister Mere-

 te Risager den 20. februar 2017 

 

Sammenfatning: 

Forretningsudvalget afholdt den 20. febru-

ar 2017 møde med undervisningsminister 

Merete Risager om ISTP.  

 

Forretningsudvalget evaluerede mødet og 

drøftede det videre arbejde med ISTP. 

 

 

Ad 8. Evaluering af DUS-høringen den 

 27. februar 2017 om det stigende 

 pres og mistrivsel blandt børn og 

 unge i uddannelsessystemet 

 

Sammenfatning: 

Den 27. februar 2017 afholdt DUS en hø-

ring på Christiansborg om det stigende pres 

og mistrivsel blandt børn og unge i uddan-

nelsessystemet.   

 

Forretningsudvalget evaluerede høringen. 

 

Det blev bl.a. oplevet som værende pro-

blematisk: 

- at de store politiske partier ikke var 

 repræsenteret i det politiske panel, 

- at ordstyreren ikke styrede processen 

 tilstrækkeligt, 

-  at oplæggenes kvalitet var svingende. 

 

 

Ad 9. Ny hjemmeside for DUS 

 

Sammenfatning: 

På forretningsudvalgets møde den 9. de-

cember 2016 oplyste sekretariatet, at sekre-

tariatet har fokus på DUS´ hjemmeside, 

som er forældet, både teknisk og i forhold 

til design. Med dagordenen var derfor ud-

sendt sekretariatets beslutningsoplæg til ny 

hjemmeside.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

Drøftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

Det er tidligere besluttet, at organisationer-

nes uddannelseschefer på baggrund af kon-

ferencen udarbejder et oplæg til forretnings-

udvalget med anbefalinger, som efterføl-

gende sendes til Folketinget. Denne beslut-

ning fastholdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

Oplægget til ny hjemmeside gennemføres 

som foreslået. Da DUS´ egenkapital - pga. 

udgifterne til den nye hjemmeside - risikerer 

at være negativ ved årets udgang, blev det 

samtidig besluttet, at DUS´ økonomi sættes 

på dagsordenen som et særskilt punkt på 

forretningsudvalgets næste møde. 
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Forretningsudvalget drøftede oplægget. 

 

 

Ad 10. OK-18 

 

Sammenfatning: 

Forretningsudvalget har OK-18 som fast 

punkt på dagsordenen frem til overens-

komstforhandlingernes afslutning 

 

 

Ad 11. Godkendelse af regnskab for 

 DUS i 2016 

 

Sammenfatning: 

Med dagsordenen var udsendt DUS regn-

skab for 2016. Regnskabet blev godkendt. 

 

 

Ad 12. Ytringsfrihed og organisationer-

 nes vejledning af medlemmerne i 

 forhold til dette emne 

 

Sammenfatning: 

På forretningsudvalgets møde den 12. sep-

tember 2016 foreslog Annette Nordstrøm 

Hansen, at ytringsfrihed sættes på dagsor-

denen til et kommende møde i forretnings-

udvalget, herunder med fokus på, hvordan 

organisationerne vejleder deres medlem-

mer i relation til dette emne.  Arbejdsud-

valget har aftalt, at forretningsudvalget 

drøfter ytringsfrihed på mødet den 13. 

marts 2017. Arbejdsudvalget har i den for-

bindelse bedt alle organisationer om at 

sende en beskrivelse af, hvordan den en-

kelte organisation arbejder med emnet yt-

ringsfrihed og vejledning af medlemmerne 

i den forbindelse.  

 

Med dagsordenen var udsendt oplæg fra 

DM, DLF, FSL, og på mødet forelå oplæg 

fra Underviserforbundet. 

 

 

Ad 13. Eventuelt 

Intet. 

 

 

 

Referent Jakob Munk Jensen 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

Drøftet. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

 

 

 

 

 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 


