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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

Til DUS’ forretningsudvalg
Den 14. juni 2016

Referat af møde i Danske Underviserorganisationers Samråds forretningsudvalg den 9. juni 2016
Hermed fremsendes referat af møde den 9. juni 2016. Eventuelle indsigelser over for referatet bedes
være sekretariatet i hænde senest den 29. juni 2016.

Dagsorden:
1. Opfølgning på ISTP 2016
2. Meddelelser
3. Forretningsudvalgets møde med LO og DA den 26. april 2016
4. Uddannelsespres på børn og unge
5. Udvidet temamøde mandag den 12. september 2016 kl. 9.30 til
12.30
6. Eventuelt
Deltagere:
Anders Bondo Christensen, DLF
Dorte Lange, DLF
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

Fraværende:
Elisa Rimpler Bergmann, BUPL
Fra sekretariatet deltog Bo Holmsgaard og Jakob Munk Jensen.
Under dagsordens punkt 1. deltog:
Jesper Støier, DLF
Therese Holter, GL
Tina Bøgehave Christiansen, Uddannelsesforbundet
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Ad 1. Opfølgning på ISTP 2016
Sammenfatning:
ISTP 2016 blev afholdt den 3.- 4. marts i
Berlin. På forretningsudvalgets sidste møde blev det besluttet at foreslå ministeriet,
at der nedsættes en fælles arbejdsgruppe
om udviklingen af lærerprofessionen.
Arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra DUS og ministeriet holdt møde den
31. maj 2016. Inden forretningsudvalgtes
møde var udsendt et notat om opfølgning
på ISTP 2016, og et notat fra arbejdsgruppens møde den 31. maj 2016.
Jesper Støier indledte punktet med en kort
orientering om forløbet op til ISTP 2016
og påpegede bl.a. udfordringerne i, at få
fulgt op på beslutningerne fra ISTP 2016,
sideløbende med at der allerede i efteråret
2016 drøftes temaer for ISTP 2017.

Beslutning:
Det blev besluttet:
- at temaet ISTP 2017 sættes på dagsordenen for forretningsudvalgets
møde i efteråret 2016,
- at organisationernes uddannelseschefer udarbejder et strategisk oplæg om
DUS´ sigte med at indgå i ISTP,
- at de ligeledes udarbejder et konkret
oplæg i forhold til opfølgning på
ISTP 2016,
- at oplæggene sendes i skriftlig høring
til organisationerne,
- at ISTP 2017 sættes på dagsordenen
for forretningsudvalgets møde i efteråret 2016.

Forretningsudvalget havde en længere
drøftelse af ISTP.

Ad 2. Meddelelser
Sammenfatning:
Jakob Munk Jensen oplyste, at Danmarks
Lærerforening planlægger at invitere én
repræsentant fra organisationerne til et
orienteringsmøde om lærernes ophavsret
den 21. juni 2016 kl. 16.30. Endelig invitation udsendes til organisationerne, når oplægsholderne endeligt har bekræftet deres
deltagelse.

Beslutning:
Til efterretning.

Ad 3. Forretningsudvalgets møde med
LO og DA den 26. april 2016
Sammenfatning:
Forretningsudvalget holdt den 26. april
2016 møde med repræsentanter fra LO og
DA. På mødet orienterede leder af Skolen
i Virkeligheden Jesper Alstrøm og læringskonsulent Rasmus Frederiksen fra
Fredensborg Kommune om, hvordan Fredensborg Kommune har knyttet erhvervslivet, kulturlivet og skolerne systematisk
sammen. Derudover orienterede Vicerek-

Beslutning:
Det blev besluttet:
- at DUS skriver et brev og takker LO
og DA for et godt og inspirerende
møde,
- at det ligeledes fremgår af brevet:
- at DUS gerne indgår i et samarbejde
med LO og DA om brede uddannelsespolitiske emner,
- at en konference, som alene har fo-
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tor Henrik Stidsholt Rasmussen, Egaa
Gymnasium, Uddannelsesleder Allan
Bohnstedt, Langkjær Gymnasium og daglig leder af Center for Innovation og Virksomhedskontakt Sofie Hedding, Aarhus
Gymnasium om, hvordan gymnasierne
konkret samarbejder med erhvervslivet.
I forbindelse med mødet foreslog LO, at
det overvejes at bruge samarbejdet mellem
DUS, LO og DA offensivt til at styrke
udskoling og brobygning. Dette kan fx ske
ved, at organisationerne i fællesskab går
ud og anbefaler konkrete projekter. LO
gav på mødet tilsagn om at støtte en fælles
event på området økonomisk, fx via en
prisuddeling på 10.000 kr.

-

-

-

-

kus på samarbejdet mellem grundskolen og erhvervslivet, vurderes at
have et for snævert perspektiv,
at en fælles konference i givet fald
skal have fokus på alle ungdomsuddannelser herunder gymnasiet,
at det er afgørende for DUS, at alle
unge kvalificeres – og udfordres
mest muligt – i forhold til valg af
uddannelse,
at DUS gerne ser et konkret forslag
til en sådan konference fra LO og
DA,
at forretningsudvalget samtidig udbeder sig forslag fra LO og DA til
temaer for fremtidige møder.

Forretningsudvalget evaluerede mødet og
drøftede forslaget om afholdelse af en fælles konference.

Ad 4. Uddannelsespres på børn og unge
Sammenfatning:
På sidste møde drøftede forretningsudvalget en indstilling fra DUS´ uddannelsespolitiske arbejdsgruppe om at sætte fokus på
uddannelsespresset på børn og unge. Det
blev besluttet, at bede den uddannelsespolitiske arbejdsgruppe om at arbejde videre
med forslaget om at DUS gennemfører en
høring om uddannelsespresset på børn og
unge.
Den 30. maj 2016 afholdt arbejdsgruppen
møde. Formålet var at udarbejde et endeligt forslag til høringen. Gruppen havde en
længere drøftelse af formål, indkredsning
af indhold med forskellige vinkler, deltagerkreds, oplæg til og forhåndstilsagn fra
oplægsholdere, høringensform, deltagergrupper, mødeleder/moderator, tid og sted,
plan for medieomtale, evaluering af høringen m.m.
Under drøftelsen meddelte flere organisationer, at de ikke kan bidrage til arbejdet
med høringen. Det skyldes ikke manglende opbakning til arrangementets indhold
eller relevans, men manglende tid.
På denne baggrund konstaterede en enig

Beslutning:
Det blev besluttet:
- at DUS gennemfører høringen om
uddannelsespresset på børn og unge i
henhold til den oprindelige plan,
- at DLF – efter sparring med GL - udarbejder et oplæg til hvordan høringen kan gennemføres,
- at tidspunktet for afholdelsen fastlægges, når der foreligger en råskitse
for afvikling af høringen.
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uddannelsespolitiske arbejdsgruppe, at det
ikke er muligt at udarbejde et konkret forslag til FU. Den uddannelsespolitiske arbejdsgruppe indstillede derfor til forretningsudvalget, at høringen ikke skulle
gennemføres på nuværende tidspunkt.
Forretningsudvalget havde en længere
drøftelse af indstillingen fra den uddannelsespolitiske arbejdsgruppe - og baggrunden for denne. Herunder blev det bl.a.
nævnt, at den netop vedtagne gymnasiereform formentlig vil øge presset på børn og
unge, og at mange organisationer er optaget af problemstillingen.

Ad 5. Udvidet Temamøde mandag den
12. september 2016 kl. 9.30 til 12.30.
Sammenfatning:
Forretningsudvalget besluttede på sidste
møde, at emnet for temamødet den 12.
september 2016 er ”Lærernes professionelle ansvar og råderum” fra ISTP 2016.
Arbejdsudvalget havde indstillet:
- at det overvejes at bede en intern
eller ekstern moderator forestå
mødeafviklingen,
- at det i givet fald skal være en person, som formår at tilføre rummet
energi,
- at organisationernes uddannelseschefer inviteres til at deltage i mødet,
- at overordnet tema kan være:
Hvordan sikres undervisernes professionelle råderum og indflydelse?
- at det overvejes at invitere Lise
Tinglev, Noemi Katznelson eller
en repræsentant fra KORA til at
komme med et oplæg,
- at OECD´s rapport om implementeringen af reformen kan indgå i
drøftelserne,
- at mødet kan forberedes ved, at organisationerne inden mødet svarer
på fx 3 spørgsmål, som så drøftes
på mødet.
Forretningsudvalget drøftede indstillingen
fra arbejdsudvalget.

Beslutning:
Det blev besluttet:
- at anmode organisationernes uddannelseschefer om at forestå planlægningen af temamødet,
- at det kan overvejes at inddrage professor Jens Rasmussen fra DPU i
teammødet,
- at uddannelsescheferne har ”frie
hænder” til at fastægge temamødets
indhold og form.
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Ad 6. Eventuelt
Camilla Gregersen orienterede om, at de
planlagte besparelser i uddannelsessystemet har store negative konsekvenser. DM
er derfor i gang med at planlægge aktiviteter som går imod besparelserne, og skal
afvikles i efteråret 2016.
Camilla Gregersen foreslog, at DUS tager
et fælles initiativ imod besparelserne på
uddannelsesområdet. Fx i lighed med den
video, som DUS producerede til nettet i
efteråret 2015.

Referent Jakob Munk Jensen

Beslutning:
Der var opbakning til forslaget, og det blev
aftalt, at DM udarbejder et oplæg som forelægges forretningsudvalget.

