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 6. oktober 2015

Referat af ekstraordinært møde i Danske Underviserorganisationers
Samråds forretningsudvalg den 1. oktober 2015
Hermed fremsendes referat af møde den 1. oktober 2015. Eventuelle indsigelser over for referatet bedes være sekretariatet i hænde senest den 19. oktober 2015.

Dagsorden:
1. Besparelser på uddannelsesområdet
2. Brev om flygtningesituationen
3. Forretningsudvalgets møde med Ellen Trane Nørby den 30. september 2015
4. Eventuelt
Deltagere:
Anders Bondo Christensen, DLF
Dorte Lange, DLF
Elisa Rimpler Bergmann, BUPL
Camilla Gregersen, DM
Hans Beksgaard, DM
Monica Lendal Jørgensen, FSL
Annette Nordstrøm, GL
Gitte Grønnemose Butler, GL
Susan Clausen, HL
Børge Pedersen, Uddannelsesforbundet
Fraværende:
Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet
Uffe Rostrup, FSL
Christoffer Jørgensen, HL

Fra sekretariatet deltog Bo Holmsgaard og Ulla Maria Mortensen.

Ad 1. Besparelser på uddannelsesområdet
Sammenfatning:
Forretningsudvalget besluttede på sit internatmøde den 17. – 18. september
2015, at der indenfor 10 dage skal indkaldes til et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde i tidsrummet fra kl. 7.00
til 8.30. På mødet skal forretningsudvalget tage stilling til, hvordan DUS reagerer på de planlagte nedskæringer.
Det blev samtidig aftalt, at DM, GL og
BUPL udarbejder oplæg/forslag til dette.

Beslutning:
Der var enighed om, at de planlagte
nedskæringer er så katastrofale for uddannelsesområderne, at DUS skal reagere i et forsøg på at påvirke dagsordenen særligt med fokus på kommende finanslov. Hovedbudskabet er: Nedskæringer forringer kvaliteten. Samtidig var
der enighed om, at de bebudede nedskæringer ikke kan ses isoleret fra
kommuneaftalerne.

Med dagsordenen var udsendt et oplæg
fra GL. Oplæg fra BUPL og DM blev
udsendt inden mødet.

Det blev besluttet
1) at DUS skriver en fælles kronik, som
forhåbentlig kan blive offentliggjort op
til elevdemonstrationen den 29. oktober
2015. Kronikken skal være et analytisk
indlæg, der får bredden i kvaliteten med
og rummer DUS’ områder. BUPL og
DM skriver et forslag, der sendes til
kommentering i FU inden efterårsferien.
2) at DUS iværksætter en viral kampagne, der skal vise, hvor DUS vil henimod. Kampagnen må gerne være humoristisk og overraskende. GL, DLF og
BUPL arbejder videre med ideerne om
små film, der er så attraktive, at de vil
blive delt på fx Facebook og Twitter.
Filmene/historierne skal også vise
’bredden i kvaliteten’ inden for DUS’
områder. Der tages kontakt til et reklamebureau om sagen. GL har teten på
opgaven.
3) at den økonomiske ramme for kampagnen er 150.000 kr. Udgiften deles af
organisationerne efter fordelingsnøglen.
4) at DLF kontakter Politiken i forsøg
på at få etableret et debatmøde over Politikens koncept for den type møder i
deres ’pressekælder’.
5) at GL kontakter Clement Kjærsgaard
i håb om at få Debatten til at fokusere
på de planlagte nedskæringers konsekvenser
6) at FU bliver orienteret om opgavernes fremdrift og løsninger undervejs.

Efter en orientering om de fremsendte
oplæg blev sagen drøftet.

FSL fores
mdaUlla

Ad 2. Brev om flygtningesituationen
Sammenfatning:
Forretningsudvalget besluttede på internatmødet den 17. – 18. september 2015
at Danmarks Lærerforening skal udarbejde et udkast til brev om flygtningesituationen, og at brevet skal rundsendes
til forretningsudvalget så hurtigt som
muligt. Det blev samtidig besluttet, at
det endelige brev skal underskrives af
formændene for DUS-organisationerne.

Beslutning:
- Brevet til statsministeren skal
redigeres, så det bliver på ca. ½
side med fokus på det, DUS kan
bidrage med
- Perspektivet skal udvides med
voksne, der også har brug for at
deltage i en uddannelsesproces
- Brevet sendes til hurtig kommentering i FU.

Sekretariatet udsendte fredag den 25.
september 2015 et udkast til brev til
statsminister Lars Løkke Rasmussen om
flygtningesituationen med en frist til organisationerne om at fremkomme med
eventuelle bemærkninger senest den 30.
september 2015. På mødet blev forelagt
det endelige brev – med organisationernes bemærkninger indarbejdet - med
henblik på at formændene kunne underskive brevet.
FU var i princippet enig i brevets indhold, men ønskede nogle ændringer.
Danmarks Lærerforenings kommunikationsafdeling foreslog i den udsendte
dagsorden, at de enkelte DUSorganisationers medlemsblade får brevet til eventuel journalistisk bearbejdning, og at i forbindelse med brevets afsendelse til statsministeren, tages der direkte kontakt til udvalgte journalister
for at forsøge at skabe medieomtale.
Endelig blev det foreslået, at der ikke
udsendes en egentlig pressemeddelelse
om brevet.

Ad 3. Forretningsudvalgets møde
med Ellen Trane Nørby den 30. september 2015
Sammenfatning:
På internatmødet den 17. – 18. september 2015 forberedte forretningsudvalget
mødet med ministeren. Det blev bl.a. aftalt, at Danmarks Lærerforening snarest
skulle udsende et oplæg til mødet med

Beslutning:
Mødet med ministeren var positivt med
en åben dialog i et frit rum og vilje til at
arbejde videre med evalueringskultur.
Det blev besluttet, at Åse Bonde fra

ministeren til forretningsudvalget. Den
24. september 2015 udsendte sekretariatet et oplæg fra Danmarks Lærerforening og et DUS-notat om self-efficacy
til forretningsudvalget.
Forretningsudvalget evaluerede - og
samlede op på - mødet med ministeren.
FU efterlyste et retningspapir på indholdet fra mødet.

DLF’s sekretariat udarbejder et internt
retningspapir til kommentering i FU, da
hun deltog i mødet med ministeren.
Retningspapiret skal indeholde beskrivelse af konferencen samt de videre
perspektiver, særligt koblingen til emnerne for ISTP 2015, leadership og selfefficacy.
FU besluttede endvidere, at ad hocgruppen skal holde formøde inden næste møde med ministeriet, så man har et
fælles overblik over de retninger og tilsagn, der var tilslutning til på mødet
med ministeren. Åse Bonde står for
mødeindkaldelsen.
Som en udløber af Summit-møderne og
et netop afholdt møde i NLS blev det
besluttet, at NLS skal sættes sidst på
dagsordenen til det kommende ordinære
møde i FU den 3. december 2015.
DUS’ arbejdsudvalg forbereder punktet.

Ad 4. Eventuelt

Referent Ulla Maria Mortensen

