
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 9. december 2015 

 
 
 

 
Referat af møde i Danske Underviserorganisationers Samråds forret-
ningsudvalg den 3. december 2015 
 

Hermed fremsendes referat af møde den 3. december 2015. Eventuelle indsigelser over for referatet 

bedes være sekretariatet i hænde senest den 22. december 2015. 

 

 

Dagsorden:  
1. Meddelelser 

 

2. Aktuel orientering om arbejdet i DLi 

 

3. Uddannelsespolitisk topmøde 
 

4. Den organiserende fagforening 
 

5. Professionsbevidsthed 
 

6. Intern temadag for forretningsudvalget i 2016 
 

7. DUS’ forretningsgange 
 

8. Folkemødet på Bornholm 2016 
 

9. Fastlæggelse af kontingent og budget for 2016 

 

10. Eventuelt 

 

Deltagere:  
Anders Bondo Christensen, DLF 

Dorte Lange, DLF 

Camilla Gregersen, DM 

Hans Beksgaard, DM 

Uffe Rostrup, FSL 

Monica Lendal Jørgensen, FSL 

Annette Nordstrøm, GL 

Christoffer Jørgensen, HL 

Børge Pedersen, Uddannelsesforbundet 

 

  

Fraværende: 
Elisa Rimpler Bergmann, BUPL 

Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet 
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Derudover deltog: 

Gitte Grønnemose Butler, GL 

Susan Clausen, HL 

Ulla Maria Mortensen, DLF 

 

Under behandlingen af dagsordens punkt 2 deltog: 

Stig Lund, BUPL 

Hans Laugesen, GL 

 

 
Fra sekretariatet deltog Bo Holmsgaard og Jakob Munk Jensen 

 

 

Ad 1. Meddelelser 

 

Sammenfatning: 

Med dagsordenen var udsendt referater 

fra møder i DUS’ arbejdsmiljøgruppe den 

6. oktober 2015, i den uddannelsespoliti-

ske gruppe den 5. november 2015 samt i 

DLi den 19. juni og 24. september 2015. 

 

Jakob Munk Jensen oplyste, at sekretaria-

tet i løbet af december måned 2015 ud-

sender fakturaer til organisationerne for 

produktionen af DUS’ video om nedskæ-

ringerne på uddannelsesområdet. 

 

Derudover orienterede Jakob Munk Jen-

sen om: 

- at der den 10. november 2015 har 

været afholdt møde med Under-

visningsministeriet i sekretariats-

gruppen om evalueringskultur og 

feedback 

- at Undervisningsministeriet på 

mødet havde præsenteret en skitse 

til program for den planlagte kon-

ference tirsdag den 2. februar 

2016 kl. 14.30 til 17.30 

- at organisationernes repræsentan-

ter i arbejdsgruppen havde kom-

menteret på denne 

- at Undervisningsministeriet endnu 

ikke har udsendt et referat af mø-

det. 

 

  

 

 

 

Beslutning: 

Til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

Der presses på for at få Under-

visningsministeriet til så hurtigt 

som muligt at udarbejde program 

for den planlagte konference, ud-

sende invitationer mv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSL fores 

tomdaUlla    



3 

 

Ad 2. Aktuel orientering om arbejdet i 

DLi 

 

Sammenfatning: 

Med dagsordenen var udsendt DLi’s prio-

riteter for 2016. 

 

Kristina Aaltonen fra Bruxelleskontoret 

orienterede om DLi’s prioriteter for 2016 

og forretningsudvalget drøftede priorite-

terne. 

 

 

 

 

 

 

Ad 3. Uddannelsespolitisk topmøde 

 

Sammenfatning: 

Forretningsudvalget besluttede på sit mø-

de den 9. marts 2015, at DUS op til folke-

tingsvalget den 22. juni 2015 skulle af-

holde et uddannelsespolitisk topmøde.  

Pga. kalenderproblemer med de involve-

rede toppolitikere var det ikke muligt at 

gennemføre mødet i forbindelse med 

valgkampen. Forretningsudvalget beslut-

tede efterfølgende på sit møde den 2. juni 

2015 i stedet at gennemføre det uddan-

nelsespoliske topmøde i ugen op til folke-

tingets åbning den 6. oktober 2015. Dette 

kunne imidlertid ikke – ligeledes pga. 

kalenderproblemer for de involverede 

toppolitikere – lade sig gøre. Forretnings-

udvalget besluttede derfor på sit møde 

den 18. september 2015, at det uddannel-

sespolitiske topmøde ikke skulle gennem-

føres på daværende tidspunkt. 

 

DUS’ uddannelsespolitiske arbejdsgruppe 

havde indstillet til forretningsudvalget: 

- at det uddannelsespolitiske top-

møde afholdes uagtet udfaldet af 

finanslovsforhandlinger, da kvali-

tet i uddannelsessystemet fortsat 

vil være relevant og aktuelt 

- at topmødet afvikles ud fra det 

koncept, som forretningsudvalget 

tidligere har besluttet 

- at den uddannelsespolitiske ar-

bejdsgruppe påtager sig at etable-

re og stå for hele arrangementet  

  

 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet: 

- at DLi undersøger mulig-

hederne for, at der i 2016 

kan afholdes et fælles fyr-

aftensmøde for organisati-

onerne om markedsgørel-

sen af uddannelsessyste-

met, 

- at DLi indarbejder  forret-

ningsudvalgets bemærk-

ninger i prioriteterne for 

2016. 

 

 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet, at det uddan-

nelsespolitiske topmøde – bl.a. på 

grund af et indholdsmæssigt 

sammenfald med et planlagt fæl-

les DUS-arrangement i forbindel-

se med Folkemødet på Bornholm 

2016 – ikke gennemføres. 
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- at topmødet afholdes snarest mu-

ligt i januar eller februar 2016. 

 

 

Forretningsudvalget drøftede indstillin-

gen. 

 

 

Ad 4. Den organiserende fagforening 

og ad 5. Professionsbevidsthed 

 

Sammenfatning: 

På forretningsudvalgets sidste møde blev 

det besluttet at sætte temaet: Den organi-

serende fagforening og temaet: Professi-

onsbevidsthed på dagsordenen for forret-

ningsudvalgets næste møde. 

 

Arbejdsudvalget havde i forbindelse med 

forberedelsen af mødet indstillet, at punk-

terne om den organiserende fagforening 

og professionsbevidsthed blev behandlet 

samlet. Forretningsudvalget tilsluttede sig 

indstillingen. 

 

Punktet blev indledt med et kort oplæg 

fra Anders Bondo Christensen om DLF’s 

aktuelle arbejde i efteråret 2015 med at 

involverede det enkelte medlem konkret i 

implementeringen af bilag 4 i OK-15 - og 

foreningens aktuelle arbejde med lokalt at 

øve indflydelse på AP Møllerfonden og 

Lars Qvortrups projekt om målstyret sko-

le- og kompetenceudvikling i 13 kommu-

ner. 

 

Annette Nordstrøm orienterede om, at GL 

de sidste to år har brugt mange ressourcer 

på den organiserende fagforening. Hun 

oplyste, at GL har besluttet ikke længere 

særskilt at brug begrebet ”den organise-

rende fagforening”; og i stedet lader be-

grebet indgå i alle GL’s aktiviteter. Fx via 

netværksdannelse på de enkelte gymnasi-

er med involvering af TR, AMR og andre 

nøglepersoner på arbejdspladsen. 

 

Herefter fremlagde Christoffer Jørgensen 

og Monica Stabel HL og FSL’s oplæg om 

professionsbevidsthed, som var udsendt 

med dagsorden. 

 

Forretningsudvalget havde en længere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet, at arbejdsud-

valget arbejder videre med de 

drøftede problemstillinger i for-

bindelse med dagsordenens punkt 

6. Intern temadag for forretnings-

udvalget i 2016. 
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drøftelse af de to temaer og spørgsmåle-

ne: ”hvordan sikres ordentlige rammer for 

underviserarbejdet” og ”hvordan gen-

erobres undervisernes professionelle rå-

derum”. 

 

 

Ad 6. Intern temadag for forretnings-

udvalget i 2016 

 

Sammenfatning: 

Forretningsudvalget besluttede på sit sid-

ste møde, at forretningsudvalget afholder 

en intern temadag i 2016. 

 

Forretningsudvalget drøftede temadagen 

på baggrund af en indstilling fra arbejds-

udvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 7. DUS’ forretningsgange 

 

Sammenfatning: 

Forretningsudvalget drøftede på sit sidste 

møde DUS’ forretningsgange. Det blev 

besluttet, at punktet sættes på dagsorden 

for forretningsudvalgets næste møde, og 

det blev bl.a. besluttet: 

- at arbejdsudvalgets møder frem-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet: 

- at det planlagte møde i 

DUS´FU tirsdag den 29. 

marts 2016 kl. 14.00 til 

16.00 ændres til en intern 

temadag for forretnings-

udvalget fra kl. 9.00 til 

16.00 samme dag 

- at mødes afholdes på Ho-

tel Frederiksdal eller et 

andet sted i Københavns-

området 

- at det planlagte ordinære 

forretningsudvalgsmøde 

afholdes i forbindelse med 

den interne temadag 

- at temaerne for mødet kan 

være: ”Hvor er undervi-

sernes stemme i den pæ-

dagogiske debat” og/eller 

”Udviklingen i den pæda-

gogiske forskning” 

- at elementer fra dagsorde-

nens punkt 4. og 5. indgår 

i den interne temadag 

- at organisationerne bedes 

indsende forslag til op-

lægsholdere/temaer til se-

kretariatet inden jul 

- at arbejdsudvalget bemyn-

diges til at planlægge te-

madagen. 

 

 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet: 

- at DUS’ navn ikke ændres 

på nuværende tidspunkt 

- at arbejdsudvalget frem-

over tilstræber, at det af 

dagsorden for forretnings-
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over forlænges til at vare 1 ½ time 

- at med henblik på at kunne agere 

hurtigt og fleksibelt fremover i 

konkrete situationer vil forret-

ningsudvalget i nogle situationer 

delegere kompetencen til at fore-

stå planlægning og afvikling af 

DUS-arrangementer til én eller 

flere organisationer 

- at det overvejes i højere grad at 

nedsætte mindre hurtigt arbejden-

de ad hoc-arbejdsgrupper med 

deltagelse af forretningsudvalgs-

medlemmer 

- at det overvejes at finde et kortere 

navn for DUS. 

 

DUS’ forretningsgange blev kort drøftet. 

 

 

 

 

 

 

Ad 8.  Folkemødet på Bornholm 2016 

 

Sammenfatning: 

Forretningsudvalget drøftede rammerne 

for DUS-samarbejdet i forbindelse med 

Folkemødet på Bornholm 2016. 

 

 

 

 

Ad. 9. Fastlæggelse af kontingent og 

budget for 2016 

 

Sammenfatning: 

Med dagsordenen var udsendt forslag til 

kontingent og budget for 2016. 

 

 

Ad. 10. Eventuelt 

 

Christoffer Jørgensen oplyste, at HL af 

ressourcemæssige årsager - og med virk-

ning fra udgangen af maj 2016 - har 

meldt sig ud af DUS’ sagsbehandlersam-

arbejde om rådgivning om psykisk ar-

bejdsmiljø.  

 

Christoffer Jørgensen oplyste videre, at 

HL ligeledes af ressourcemæssige årsager 

udvalgets møder klart 

fremgår, hvad der er for-

målet med de enkelte 

punkter, fx erfaringsud-

veksling, drøftelse, be-

slutning etc. – og hvordan 

formålet planlægges op-

fyldt 

- at arbejdsudvalget frem-

over således præciserer, 

hvad behandlingen af de 

enkelte punkter indebærer 

- at arbejdsudvalget tilstræ-

ber at indsnævre  forret-

ningsudvalgets debatter til 

smallere temaer 

- at sekretariatet forud for 

møderne i arbejdsudvalget 

udsender en reminder til 

forretningsudvalget om, at 

emner, der skal på dags-

ordenen, skal indsendes 

inden en given tidsfrist. 

 

 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet, at planlæg-

ningsgruppen bag Folkemødet på 

Bornholm 2016 så hurtigt som 

muligt udsender et forslag til fæl-

lesarrangement til høring i forret-

ningsudvalget. 

 

 

 

 

Beslutning: 

Forslaget til kontingent og budget 

for 2016 blev godkendt. 
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ikke længere vil være repræsenteret i 

DLi’s arbejdsgruppe. 

 

Arbejdet i NLS - og forberedelsen af det-

te arbejde – blev på foranledning af An-

nette Nordstrøm kort drøftet. 

 

 

 

Referent Jakob Munk Jensen 

 


