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

Telefontid  Mandag  -  torsdag  9.00 – 15.30   Fredag 9.00 – 15.00 
 
 
 
 

Til DUS’ forretningsudvalg 

 
 

Den 22. september 2016 

 

Referat af temamøde i Danske Underviserorganisationers Forretnings-
udvalg den 12. september 2016 
 

Hermed fremsendes referat af temamøde den 12. september 2016 i DUS’ forretningsudvalg 

om ”lærernes professionelle ansvar og råderum – ISTP 2016”.  

 

Eventuelle indsigelser overfor referatet bedes være sekretariatet i hænde senest fredag den 7. 

oktober 2016. 

 

 

Formål og dagsorden: 
Formålet med temamødet var at kvalificere det strategiske arbejde i DUS i forhold til det 

samarbejde, der er etableret med undervisningsministeren om The International Summit on 

the Teaching Profession (ISTP). Som baggrundsmateriale for mødet havde organisationernes 

uddannelseschefer udarbejdet udkast til strategi for arbejdet. 

 
Dagsorden:  

 Standardiseringstendenser i det danske uddannelsessystem, oplæg v. institutleder 

Claus Holm, DPU 

 Undervisningskoncepter og lærersamarbejde, oplæg v. lærer Marianne Weile, Frede-

riksberg HF 

 Gruppedrøftelser, plenumdrøftelse og afrunding 

                   
Deltagere: 
Anders Bondo Christensen, DLF 

Dorte Lange, DLF 

Elisa Rimpler Bergmann, BUPL (deltog fra kl. 10.00) 

Camilla Gregersen, DM 

Hans Beksgaard, DM 

Monica Lendal Jørgensen, FSL 

Annette Nordstrøm Hansen, GL 

Christoffer Jørgensen, HL 

Børge Pedersen, Uddannelsesforbundet 

 

Fraværende: 

Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet 

Uffe Rostrup, FSL 
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Derudover deltog: 

Jesper Støier, DLF 

Jens Wråe, DM 

Gitte Grønnemose Butler, GL 

Susan Clausen, HL 

Henrik Wisbech, FSL 

Rikke Eggert Lauth, BUPL 

 

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

 
 
 
Standardiseringstendenser i det danske uddannelsessystem, oplæg v. institut-
leder Claus Holm, DPU 
 
Sammenfatning: 

Institutleder Claus Holm, DPU, fortalte 

om sin undersøgelse af danske undervise-

res råderum i sammenligning med bl.a. 

tyske og svenske undervisere og de bag-

vedliggende begrundelser for udviklings-

tendenserne i de forskellige lande.  

 

Claus Holms PowerPoints er vedlagt re-

feratet. 

 
 

 Beslutning: 

Drøftet. 
 

Undervisningskoncepter og lærersamarbejde, oplæg v. lærer Marianne Weile, 
Frederiksberg HF 
 
Sammenfatning: 

Lærer Marianne Weile, Frederiksberg 

HF, fortalte om de erfaringer, lærergrup-

pen på Frederiksberg HF har gjort med at 

udarbejde og dele færdige undervisnings-

koncepter med hinanden.  

 

Marianne Weiles PowerPoints eftersen-

des. 

 
 

 Beslutning:  

Drøftet. 

 

 

Gruppedrøftelser, plenumdrøftelse og afrunding 
 

Sammenfatning: 

I grupper blev udkast til strategi for ar-

bejdet med ISTP drøftet. Herefter var der 

en plenumdrøftelse, som blev styret af 

redaktør Jacob Fuglsang. Drøftelsen tog 

udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

- Hvad er det essentielle i lærernes 

råderum? 

- Kan undervisningsopgaven effek-

tiviseres uden koncepter og stan-

 Beslutning: 

Det blev besluttet: 

- at organisationernes uddannelses-

chefer – på baggrund af de faldne 

bemærkninger – arbejder videre 

med forslaget til strategi for ar-

bejdet med ISTP, 

- at det reviderede forslag til strate-

gi behandles på forretningsudval-

gets møde den 9. december 2016, 
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darder? 

- Hvilke svar har vi som organisati-

oner på udviklingstendenserne? 
 

- at det overvejes at indlægge te-

madrøftelse (med tid til mere 

dybdegående drøftelser) i forret-

ningsudvalgets fremtidige arbej-

de. 

 
   

Eventuelt 
 

Sammenfatning: 

Annette Nordstrøm Hansen, GL, fore-

slog, at ytringsfrihed sættes på dagsorde-

nen til næste møde i DUS´ forretningsud-

valg, herunder hvordan organisationerne 

vejleder deres medlemmer i forhold til 

dette emne. 

 

 

 

  

 

Beslutning: 

Medlemmernes ytringsfrihed sættes på 

dagsordenen til forretningsudvalgets næ-

ste møde. 
 

 

 

 

   

   

 

   
   

Referent: Bodil Ulff Larsen 

 
 


