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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 21. december 2016  

 
 

 

Referat af møde i Danske Underviserorganisationers Samråds for-
retningsudvalg den 9. december 2016 
 

Hermed fremsendes referat af møde den 9. december 2016. Eventuelle indsigelser overfor 

referatet bedes være sekretariatet i hænde senest den 9. januar 2017. 

 

Dagsorden:  

1. Meddelelser 

2. Indstilling fra den uddannelsespolitiske arbejds-

gruppe vedr. gruppens rolle og opgave mm. 

3. Høring om uddannelsespres på børn og unge 

4. Oplæg om ISTP  

5. Indledende drøftelse af mulige fælles initiativer i 

forbindelse med Finanslov og aftale om kommu-

nernes økonomi 

6. DUS´ aktiviteter på Folkemødet på Bornholm 

7. Temamøder i 2017 

8. Temaer for internatmødet i september 2017 

9. Møder med LO og DA 

10. Evaluering af video om uddannelsesbesparelser 

11. Budget og kontingent 2017 

12. Eventuelt 

 

Deltagere: 
 Anders Bondo Christensen, DLF 

 Dorte Lange, DLF 

 Elisa Rimpler Bergmann, BUPL 

 Camilla Gregersen, DM 

 Hans Beksgaard, DM 

 Annette Nordstrøm, GL 

 Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet 

 Børge Pedersen, Uddannelsesforbundet 

 Uffe Rostrup, FSL 

 Monica Lendal Jørgensen, FSL 

 Christoffer Jørgensen, HL 
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Fra sekretariatet deltog Bo Holmsgaard, Jakob Munk Jensen og Bodil Ulff Larsen.  

 

Under dagsordenens punkt 1-3 deltog: 

Ulla Maria Mortensen, DLF  

Anette Rachlitz, GL 

 

Under dagordenens punkt 4-6 deltog: 

Jesper Støier, DLF 

 

Under dagsordens punkt 6 deltog: 

Søren Sand Kirk, DLF. 

 

  

Ad 1. Meddelelser   

 

Sammenfatning: 

Der var vedlagt referater fra møder i den 

uddannelsespolitiske arbejdsgruppe den 

30. maj 2016 og den 16. august 2016 

samt fra DLi-møde den 7. oktober 2016. 

 

Bodil Ulff Larsen oplyste, at endeligt 

program for forretningsudvalgets studie-

tur til Bruxelles forventes at blive sendt 

ud inden juleferien. 

 

Bodil Ulff Larsen oplyste desuden, at 

sekretariatet har fokus på DUS´ hjemme-

side, som er forældet, både teknisk og i 

forhold til design. Det er forventningen, 

at sekretariatet til forretningsudvalgets 

møde den 13. marts 2017 vil præsentere 

et beslutningsoplæg omkring en ny 

hjemmeside. 

 

 

  

Beslutning: 

Til efterretning. 

Ad 2. Indstilling fra den uddannelsespolitiske arbejdsgruppe 

 

Sammenfatning: 

Den uddannelsespolitiske arbejdsgruppe 

drøftede på sit møde den 16. august 2016 

gruppens rolle og opgave i DUS, bl.a. i 

forlængelse af forretningsudvalgets drøf-

telse af DUS´ forretningsgange. Til for-

retningsudvalgets inspiration indstillede 

arbejdsgruppen nogle ideer med henblik 

på, at disse ideer kunne indgå i forbin-

delse med et eftersyn af DUS´ forret-

ningsgange, herunder struktur og opga-

ver. 

 

Anders Bondo Christensen indledte 

  

Beslutning: 

Det blev besluttet: 

- At DUS´ uddannelsespolitiske ar-

bejdsgruppe nedlægges,  

- at der fortsat skal være fokus på 

muligheden for sparring, netværk 

og kontakt mellem sekretariaterne 

i DUS-organisationerne, 

- at DUS´ struktur fremover skal 

bygges op omkring faste arbejds-

grupper i forhold til tilbageven-

dende DUS-aktiviteter (Folkemø-

det på Bornholm og ISTP) supple-

ret med ad hoc arbejdsgrupper, 
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punktet med et kort oplæg om strukturen 

i DUS.  

 

Forretningsudvalget drøftede – med ud-

gangspunkt i indstillingen fra arbejds-

gruppen og oplægget fra Anders Bondo 

Christensen – DUS´ forretningsgange, 

herunder struktur og opgavefordeling.  

som løser konkrete opgaver af 

kortere eller længere varighed, 

- at der fortsat skal være mulighed 

for at nedsætte ad hoc arbejds-

grupper, hvor ikke alle DUS-

organisationer deltager i gruppen, 

- at sekretariatet på baggrund af 

bemærkningerne i forretningsud-

valget udarbejder et udkast til en 

beskrivelse af fremtidig stuktur og 

forretningsorden for DUS,  

- at udkast til fremtidig struktur og 

forretningsorden for DUS behand-

les på forretningsudvalgets møde 

den 13. marts 2017. 

 

 

Ad 3. Høring om uddannelsespres på børn og unge 

 

Sammenfatning: 

Forretningsudvalget besluttede på sit 

møde den 9. juni 2016 

- at DUS gennemfører en høring 

om uddannelsespresset på børn 

og unge i henhold til den oprin-

delige plan 

- at DLF – efter sparring med GL – 

udarbejder oplæg til, hvordan hø-

ringen kan gennemføres 

- at tidspunktet for afholdelsen 

fastlægges, når der foreligger en 

råskitse for afviklingen af hørin-

gen. 

 

GL og DLF havde på denne baggrund 

udarbejdet en skitse til høring om det 

stigende pres og mistrivsel blandt børn 

og unge i uddannelsessystemet. Forret-

ningsudvalget drøftede skitsen. 

 

 

  

Beslutning: 

Det blev besluttet: 

- At GL og DLF arbejder videre 

med planlægningen af konferen-

cen ud fra de rammer, som er be-

skrevet i skitsen og i arbejdsud-

valgets indstilling til forretnings-

udvalget, 

- at BUPL og DM udarbejder et op-

læg til en senere høring eller kon-

ference med samme tema, men 

med et bredere fokus på daginsti-

tutionsområdet og hele uddannel-

sesområdet. 

Ad 4. Oplæg om ISTP   

 

Sammenfatning: 

Jesper Støier præsenterede det med 

dagsordenen udsendte forslag til intern 

strategi for samarbejdet med Under-

visningsministeriet om ISTP.  

 

Forretningsudvalget konstaterede, at 

DUS i forbindelse med arbejdet med 

fordel kan have fokus på det overordne-

  

Beslutning: 

Strategien blev godkendt som et grundlag 

for samarbejdet med Undervisningsmini-

steriet om ISTP. 

 

Det blev desuden besluttet: 

- at det er vigtigt, at DUS-

organisationerne prioriterer sam-

arbejdet med Undervisningsmini-
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de formål med uddannelse (at modvirke 

ulighed, skabe sammenhængskraft og et 

demokratisk samfund, hvor alle har mu-

lighed for at deltage og bidrage). 

 

Jesper Støier oplyste, at det i DUS´ og 

Undervisningsministeriets fælles ar-

bejdsgruppe om opfølgning på ISTP er et 

problem, at der på de seneste møder har 

været mange afbud fra DUS-

organisationerne, idet Undervisningsmi-

nisteriet prioriterer arbejdsgruppens ar-

bejde højt og binder mange ressourcer i 

arbejdet. 

 

 

steriet om opfølgning på og forbe-

redelse af ISTP, 

- at de konkrete oplæg til ISTP 

2017 udsendes via e-mail til orga-

nisationerne, så snart de foreligger 

- at uddannelsescheferne på bag-

grund af oplægget til ISTP 2017 

og i forlængelse af Under-

visningsministeriets og DUS´ fæl-

les opfølgning på ISTP (herunder 

konferencen den 1. februar 2017) 

udarbejder et forslag til, hvordan 

der kan arbejdes videre med de 

rejste problemstillinger, herunder 

hvordan parterne kan forpligtes på 

arbejdet, 

- at DLF koordinerer arbejdet. 

 

 

Ad 5. Indledende drøftelse af mulige fælles initiativer i forbindelse med Finanslov og 

aftale om kommunernes økonomi 

 

Sammenfatning: 

Forretningsudvalget havde en indledende 

drøftelse af mulige fælles initiativer frem 

mod finanslov 2018 og aftale om kom-

munernes økonomi 2018.  

 

 

  

Beslutning: 

Det blev besluttet: 

- At der indkaldes til et ekstraordi-

nært møde i forretningsudvalget i 

januar 2017, 

- at mødet placeres om morgenen 

eller sidst på dagen,  

- at medlemmerne af forretningsud-

valget på mødet orienterer om de 

enkelte organisationers initiativer 

frem mod finanslov 2018 og aftale 

om kommunernes økonomi 2018, 

herunder en tidsplan for initiati-

verne, 

- at forretningsudvalgets medlem-

mer til mødet forbereder 3-5 for-

slag til hovedbudskaber for DUS.  

 

 

Ad 6. DUS´ aktiviteter på Folkemødet på Bornholm 

 

Sammenfatning 

Forretningsudvalget drøftede det med 

dagsordenen udsendte oplæg fra plan-

lægningsgruppen om fællesarrangemen-

ter i DUS-teltet på Folkemødet 2017.  

 

Forretningsudvalget konstaterede, at 

temaerne har en sammenhæng til drøftel-

sen under pkt. 5 og de hovedbudskaber, 

  

Beslutning: 

Det blev besluttet: 

- At de to arrangementer i DUS-

teltet skal handle om økonomi (jf. 

drøftelsen under pkt. 5) samt sty-

ring i den offentlige sektor med 

udgangspunkt i de fagprofessio-

nelle og deres råderum. 
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forretningsudvalget vil drøfte på det eks-

traordinære møde i januar 2017.  

 

Ad 7. Temamøder i 2017 

  Punktet blev udsat til ekstraordinært mø-

de i forretningsudvalget i januar 2017. 

 

 

 

Ad 8. Temaer for internatmødet i september 2017 

  Punktet blev udsat til ekstraordinært mø-

de i forretningsudvalget i januar 2017. 

 

 

Ad 9. Møder med LO og DA 

  Punktet blev udsat til ekstraordinært mø-

de i forretningsudvalget i januar 2017. 

 

 

Ad 10. Evaluering af video om uddannelsesbesparelser 

  Punktet blev udsat til ekstraordinært mø-

de i forretningsudvalget i januar 2017. 

 

 

Ad 11. Budget og kontingent 2017 

 

Sammenfatning: 

Der var udarbejdet forslag til DUS´ bud-

get og kontingent for 2017. 

  

Beslutning: 

Forslag til budget og kontingent for 2017 

blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

Ad 12. Eventuelt   

  Punktet udsat.  

 

 

 

 

Referent Bodil Ulff Larsen 
 


