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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 8.30 – 16 Fredag 8.30 – 15

Til DUS’ forretningsudvalg

Den 27. januar 2017

Referat af møde i Danske Underviserorganisationers Samråds forretningsudvalg den 23. januar 2017
Hermed fremsendes referat af møde den 23. januar 2017. Eventuelle indsigelser overfor referatet bedes være sekretariatet i hænde senest den 6. februar 2017.

Dagsorden:
1. Indledende drøftelse af mulige fælles initiativer i
forbindelse med Finanslov og aftale om kommunernes økonomi
2. Indstilling fra arbejdsgruppen vedr. folkemødet på
Bornholm
3. Temamøder i 2017
4. Temaer for internatmødet i september 2017
5. Møder med LO og DA
6. Evaluering af video om uddannelsesbesparelser
7. Uddannelsesloftet
8. Eventuelt

Deltagere:
Anders Bondo Christensen, DLF
Elisa Rimpler Bergmann, BUPL
Hans Beksgaard, DM
Annette Nordstrøm, GL
Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet
Børge Pedersen, Uddannelsesforbundet
Monica Lendal Jørgensen, FSL
Desuden deltog Susan Clausen, HL, og Gitte Grønnemose Butler, GL.
Fra sekretariatet deltog Bo Holmsgaard og Bodil Ulff Larsen.

Afbud:
Dorte Lange, DLF
Camilla Gregersen, DM
Uffe Rostrup, FSL
Christoffer Jørgensen, HL
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Ad 1. Indledende drøftelse af mulige fælles initiativer i forbindelse med Finanslov og
aftale om kommunernes økonomi
Sammenfatning:
Medlemmerne af forretningsudvalget
orienterede om de enkelte organisationers indsatser og fokusområder frem
mod finanslov 2018 og aftale om kommunernes økonomi 2018.
Forretningsudvalget drøftede indholdet
og budskaber i en fælles indsats frem
mod Finanslov 2018 og aftale om kommunernes økonomi 2018.

Beslutning:
Det blev besluttet:
- At der skal udarbejdes et oplæg til
en fælles DUS-kampagne frem
mod Finanslov 2018 og aftale om
kommunernes økonomi 2018.
- At kernen i en fælles DUSkampagne 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 kernebudskaberne i en fælles
DUS-kampagne samt et forslag til
procesplan for det videre arbejde.
- At forslag til kernebudskaber og
procesplan for det videre arbejde
sendes til godkendelse hos medlemmerne af forretningsudvalget
via e-mail snarest med henblik på,
at arbejdet med forberedelse af
kampagnen sættes i gang hurtigst
muligt.

Ad 2. Indstilling fra arbejdsgruppen vedr. folkemødet på Bornholm
Sammenfatning:
DUS-arbejdsgruppen vedr. folkemødet
på Bornholm havde udarbejdet en indstilling til forretningsudvalget om et debatarrangement på folkemødet med fokus på økonomiske nedskæringer i den
kommunale og statslige uddannelsessektor.
Forretningsudvalget drøftede indstillingen.
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Beslutning:
Indstillingen fra arbejdsgruppen vedr.
folkemødet på Bornholm blev godkendt
med følgende bemærkninger:
- Spørgsmål og fokusområder kan
evt. skærpes i forlængelse af kernebudskaberne i en fælles DUSkampagne, jf. drøftelserne under
pkt. 1.
- Gruppen kan overveje, om ulighed
også bør nævnes i oplægget til arrangementet (som en vinkel i relation til brugerbetaling).
- De politiske deltagere i panelet
skal være politikere med et mere
overordnet fokus på økonomi og
værdier. Et forslag kunne være
Kristian Jensen og Mogens Lyk-
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ketoft.
Ad 3. Temamøder i 2017
Sammenfatning:
Forretningsudvalget drøftede behovet for
temamøder i 2017.

Beslutning:
Det blev besluttet:
- At forretningsudvalget afholder et
fælles temamøde med DLi om det
internationale arbejde.
- At der på temamødet bl.a. følges
op på forretningsudvalgets studietur og ISTP 2017.
- At temamødet forsøges afviklet i
første halvdel af april måned.
- At der i forbindelse med planlægningen af forretningsudvalgets
møder i 2018 indlægges to ekstra
møder, som kan bruges til temadrøftelser.

Ad 4. Temaer for internatmødet i september 2017
Sammenfatning:
Der er planlagt internatmøde for forretningsudvalget den 21.-22. september
2017. Forretningsudvalget skal drøfte
temaer for internatmødet.

Beslutning:
Det blev besluttet:
- At drøftelsen af temaer for internatmødet blev udsat til næste møde i forretningsudvalget den 13.
marts 2017.
- At alle medlemmer af forretningsudvalget via e-mail sender forslag
til temaer og oplægsholdere for
internatmødet.
- At medlemmerne af forretningsudvalget sender deres forslag inden arbejdsudvalgets planlægningsmøde af forretningsudvalgets
næste møde, hvilket betyder, at
sekretariatet skal modtage forslagene senest den 15. februar
2017.

Ad 5. Møder med LO og DA
Sammenfatning:
Forretningsudvalget har tidligere holdt et
møde med repræsentanter fra LO og DA.
Forretningsudvalget drøftede fremtidige
møder med LO og DA.
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Beslutning:
Det blev besluttet:
- At DUS fremsender forslag til LO
og DA om endnu et møde, så vidt
muligt i foråret 2017.
- At DUS foreslår LO og DA, at
temaet for mødet er: ”Uddannelse
som investering, som giver et afkast, både for samfundet og for
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den enkelte”.
At DUS foreslår at invitere eksterne oplægsholdere til mødet (fx
Mie Falskov Pihl, Arbejderbevægelsens erhvervsråd, og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, tidligere
økonomisk vismand).

Ad 6. Evaluering af video om uddannelsesbesparelser
Sammenfatning
Forretningsudvalget evaluerede video
om uddannelsesbesparelser med komikeren Michael Schøt.

Beslutning:
Drøftet.

Forretningsudvalget havde følgende
kommentarer til videoen:
- Forretningsudvalget sagde tak til
DM for at have påtaget sig arbejdet med videoen.
- Forretningsudvalget betonede
vigtigheden af, at forretningsudvalget fremover har fokus på at
afstemme de fælles budskaber,
inden arbejdet med en kampagne
sættes i gang.
- Ikke alle DUS-organisationer var
begejstrede for videoen, men den
har opnået mange delinger og
kommentarer og er nået langt ud.
- Videoen har formentlig især fanget de unge.
- Videoen var måske for lang.
- Næste gang DUS sætter et lignende initiativ i værk, kunne det
være en ide at få nogle andre til
at evaluere (fx nogle fra målgruppen, som ikke er personligt
involverede i sagen).
Ad 7. Uddannelsesloftet
Sammenfatning:
DM havde bedt om at få emnet på dagsordenen, og Hans Beksgaard orienterede
om et kommende initiativ med en fælles
udtalelse mod uddannelsesloftet.
Hans Beksgaard fremsender snarest udtalelsen til forretningsudvalget. Alle
DUS-organisationer har mulighed for at
deltage som underskrivere af udtalelsen
ved at give besked om dette til Hans
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Beslutning:
Forretningsudvalget tog orienteringen til
efterretning og afventer nærmere information fra Hans Beksgaard.
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Beksgaard.
Ad 8. Eventuelt
Sammenfatning:
Anders Bondo Christensen fortalte, at
sekretær for DUS, Bodil Ulff Larsen, har
fået et nyt job, og at Jakob Munk Jensen
derfor i en periode igen vil varetage sekretariatsopgaven for DUS.
Anders Bondo Christensen orienterede
om, at Merete Riisager har bedt om foretræde for forretningsudvalget efter konferencen den 1. februar 2017 og inden
ISTP 2017. Dato for mødet sendes snarest, jf. den e-mail, som tidligere er sendt
til forretningsudvalget.
Susan Clausen orienterede om arbejdet
frem mod konferencen den 1. februar
2017, hvor der fortsat er dialog med Undervisningsministeriet om pejlemærker
for god undervisning.

Referent Bodil Ulff Larsen
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Forretningsudvalget tog orienteringen til
efterretning.

