
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 
 
 

Til DUS’ forretningsudvalg 

 

Den 13. april 2017 
 

 
Referat af temamøde i Danske Underviserorganisationers Samråds for-
retningsudvalg den 7. april 2017 med DLi om internationale forhold 
 

Hermed fremsendes referat af temamødet den 7. april 2017.  

 

Eventuelle indsigelser over for referatet bedes være sekretariatet i hænde senest den 28. april 2017. 

 

 

Dagsorden:  
1. Det organisatoriske arbejde i NLS, ETUCE, EI og TUAC - berørings-

flader til DUS 

 

2. Det Europæiske Semester 

 

3. Indflydelse på international uddannelsespolitik i EU og OECD – tidligt 

 ind i processen, hvordan? 
 

4. Forretningsudvalgets ønsker til DLi’s prioriteter 
 

 

5. Eventuelt 

 

Deltagere:  
Anders Bondo Christensen, DLF 

Dorte Lange, DLF 

Elisa Rimpler Bergmann, BUPL (til kl. 9.30) 

Hans Beksgaard, DM 

Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet 

Børge Pedersen, Uddannelsesforbundet 

Uffe Rostrup, FSL 

Monica Lendal Jørgensen, FSL 

 

Fraværende:  
Annette Nordstrøm, GL 

Christoffer Jørgensen, HL 

Camilla Gregersen, DM 

 

Fra DLi deltog: 

Kristina Aaltonen, Bruxelleskontoret 

Hans Laugesen, GL 

Jens Vraa, DM 

 

Derudover deltog: 

Susanne Gerner Nielsen, BUPL fra kl. 8.30 til 9.30 

 

Fra sekretariatet deltog Bo Holmsgaard og Jakob Munk Jensen. 
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Ad 1. Det organisatoriske arbejde i 

NLS, ETUCE, EI og TUAC - berørings-

flader til DUS 

 

Sammenfatning: 

Med dagsordenen var udsendt Dorte Lan-

ges personlige referat fra mødet i ETUCE 

Bureau den 21. februar 2017, EI´s hø-

ringsoplæg Preparing EI to meet future 

challenges: Review of structures og Dan-

marks Lærerforeningens notat om EI´s 

høringsoplæg af 30. marts 2017.  

 

Efterfølgende var udsendt Dorte Langes 

referat fra ETUCE Bureaumøde den 3. 

april 2017. 

 

Dorte Lange gennemgik og kommenterede 

hovedpunkterne i det med dagsordenen 

udsendte strukturoplæg fra EI. 

 

Forretningsudvalget havde en længere 

drøftelse af strukturoplægget fra EI. 

 

  

 

 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet: 

- At arbejde for, at fastholde regionernes 

autonomi i EI, 

- At arbejde for, at der fortsat afholdes 

kongres i EI hvert 4. år, 

- At støtte et muligt forslag fra Lärarför-

bundet, Sverige om, at generalsekretær i 

EI bliver ansat af EI’s Executive Board, 

og præsident for EI er fuldtids præsident, 

- At der udsendes en ”indholdsfortegnelse” 

over fælles emner med forslag til hø-

ringssvar til organisationerne, 

- At organisationerne med udgangspunkt i 

denne kan melde tilbage til DLi med sup-

plerende bidrag til et fællessvar fra DLi, 

- At såfremt en organisation ønsker at 

fremsende et høringssvar direkte til EI, 

sendes høringssvaret til de øvrige organi-

sationer til orientering, 

- At et muligt fælles nordisk høringssvar 

drøftes i forbindelse med NLS styrelses-

mødet den 15. – 16. maj 2016, 

- At den politiske situation i Tyrkiet - og 

de afledte konsekvenser for lærere og 

skoler i Tyrkiet, samt for nogle af skoler-

ne på FSL´s område - sættes på dagsor-

denen for forretningsudvalgets næste 

møde, 

- At et muligt medlemskab af NLS for DM 

tages op på NLS’ styrelsesmøde. 

 

 

Ad 2. Det Europæiske Semester 

 

Sammenfatning: 

Med dagsordenen var udsendt Landerap-

port for Danmark af 22. februar 2017 og 

DLi-notat af 17. marts 2017 om Det Euro-

pæiske Semester 2017. 

 

Punktet blev indledt med et oplæg af Kri-

stina Aaltonen om Landerapportens ind-

hold og Det Europæiske Semester. Kristi-

na oplyste bl.a., at DLi´s prioriteringsliste 

for arbejdet med Det Europæiske Semester 

for blevet udsat p.g.a hendes barselsorlov. 

 

Forretningsudvalget havde en længere 

  

 

 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet: 

- At Anders Bondo Christensen på vegne 

af DUS kontakter undervisningsmisteren 

med henblik på, at der aftales faste pro-

cedurer, som sikrer et formaliset samar-

bejde mellem DLi og Undervisningsmi-

nisteriet om landerapporten og Det Euro-

pæiske Semester generelt, 

- At DUS tager initiativ til, at der etableres 

en systematisk dialog med hovedorgani-

sationerne om landerapporten og Det Eu-

ropæiske Semester. 
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drøftelse af indholdet i Landerapporten. 

Bl.a. blev det forskningsmæssige og stati-

stiske grundlag for oplysningerne og kon-

klusionerne i Landerapportens uddannel-

sesdel kraftigt problematiseret. 

 

 

Ad 3. Indflydelse på international ud-

dannelsespolitik i EU og OECD – tidligt 

ind i processen, hvordan? 

 

Sammenfatning: 

Punktet blev indledt med et kort oplæg af 

Kristina Aaltonen. Hun oplyste bl.a.: 

- At Bruxelleskontoret har en klar priori-

tering om at komme så tidligt som mu-

ligt ind i de uddannelsespoliske proces-

ser i EU, 

- At kontoret imidlertid har begrænsede 

ressourcer til rådighed i forhold til at gå 

i dybden med alle sager, 

- At det derfor er vigtigt med klare politi-

ske signaler, 

- At det ligeledes er vigtigt at have en 

løbende forventningsafstemning mel-

lem forretningsudvalget og Bruxelles-

kontoret om prioriteringerne i det ud-

dannelsespolitiske arbejde i EU. 

 

Forretningsudvalget drøftede EU's arbejde 

med uddannelsespolitik og den tætte kob-

ling til beskæftigelsespolitikken. 

 

 

Ad 4. Forretningsudvalgets ønsker til 

DLi’s prioriteter 

 

Sammenfatning: 

På baggrund af et kort oplæg fra Kristina 

Aaltonen drøftede forretningsudvalget 

ønsker til DLi’s prioriteter. 

 

 

Ad 5. Eventuelt. 

Intet. 

  

 

 

 

Beslutning: 

Drøftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

Drøftet. 

 

 

 

 

 

 

   

  -  

   

Referent Jakob Munk Jensen   

 

 

 

 
 


