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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 15. april 2015 

 
 
 

 
Referat af møde i Danske Underviserorganisationers Samråds forret-
ningsudvalg den 8. april 2015 
 

Hermed fremsendes referat af møde den 8. april 2015. Eventuelle indsigelser over for referatet be-

des være sekretariatet i hænde senest den 30. april 2015. 

 

 

Dagsorden:  
1. Meddelelser 

 

2. Aktuel orientering om arbejdet i DLI 

 

3. Forretningsudvalgets internatmøde den 17. - 18. september 2015 
 

4. Mødet med LO og DA den 19. august 2015 
 

5. Kvalitet i uddannelsessystemet og det kommende folketingsvalg 
 

6. Godkendelse af DUS-regnskab for 2014 
 

7. OK-15 og underviserarbejdet efter OK-13 
 

8. Eventuelt 

 

Deltagere:  
Anders Bondo Christensen, DLF 

Dorte Lange, DLF 

Ingrid Stage, DM 

Hans Beksgaard, DM 

Annette Nordstrøm, GL 

Christoffer Jørgensen, HL 

Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet 

Børge Pedersen, Uddannelsesforbundet 

 

  

Fraværende: 
Elisa Rimpler Bergmann, BUPL 

Uffe Rostrup, FSL 

Monica Lendal Jørgensen, FSL 

 

 
Fra sekretariatet deltog Bo Holmsgaard, Jakob Munk Jensen og Ulla Maria Mortensen 



2 

 

 

Ad 1. Meddelelser 

 

Sammenfatning: 

Med dagsordenen var udsendt referater 

fra de seneste møder i DUS’ uddannel-

sespolitiske gruppe den 4. december 2014 

og den 2. februar 2015 samt i DLI den 7. 

november 2014. 

 

Anders Bondo Christensen orienterede 

kort  om forløbet af den femte Internatio-

nal Summit om Teaching Profession af-

holdt den 29. – 30. marts 3015 i Banff, 

Alberta, Canada, herunder om et kon-

struktivt formøde afholdt med Under-

visningsminister Christine Antorini i Kø-

benhavn inden mødet. 

  

 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet: 

- At de aftalte indsatsområder 

vedlægges referatet, 

- At punktet sættes på dagsorde-

nen for forretningsudvalgets næ-

ste møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSL fores 

tomdaUlla    

Ad 2. Aktuel orientering om arbejdet i 

DLI 

 

Sammenfatning: 

Med dagsordenen var udsendt DLI’s prio-

riteter for 2015.  

 

Kristina Aaltonen fra Bruxelleskontoret 

orienterede om DLI’s arbejde og EU’s 

aktuelle uddannelsespolitik. 

 

Kristina Aaltonens PowerPoints vedlæg-

ges referatet. 

 

 

 

 

Ad 3. Forretningsudvalgets internat-

møde den 17. - 18. september 2015 

 

Sammenfatning: 

Forretningsudvalget afholder internatmø-

de fra torsdag den 17. september 2015 kl. 

12.00 til fredag den 18. september 2015 

kl. 13.00 på Hornstrup Kursuscenter ved 

Vejle. 

 

På sidste møde blev det besluttet: 

- At FU afsætter en halv til en hel 

dag på internatmødet i september 

2015 til at drøfte kvalitet i uddan-

nelsessystemet med eksterne inte-

  

 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet: 

- At der pga. manglende tid til 

drøftelse af Kristina Aaltonens 

oplæg indkaldes til et ekstraor-

dinært temamøde i forretnings-

udvalget om emnet, 

- At det ekstraordinære møde af-

holdes efter Folkemødet på 

Bornholm, 

- At sekretariatet udsender forslag 

til mødedatoer. 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet: 

- At internatmødet indledes med 

temaet: Hvordan geares organi-

sationerne bedst muligt til den 

decentrale virkelighed og hvor-

dan aktiveres og engageres med-

lemmerne, 

- At Hanne Pontoppidan og Ingrid 

Stage indleder med korte oplæg 

om dette, 

- At tidligere TR på Metropol, 
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ressenter, fx i mindre grupper med 

henblik på 'at styrke og brede de-

batten ud, så alle bliver klogere'. 

Interessenter får også følgende 

spørgsmål: 'Hvordan vurderer I 

dannelsesperspektivet, og hvordan 

får vi sat det på dagsordenen? 

- At FU-internatet også indeholder 

en opsamlende proces - gerne ved 

en ekstern facilitator med kompe-

tencer i processtyring. FU bør 

kunne konkludere, hvad DUS kan 

og vil gøre ved sagen i et frem-

tidsrettet perspektiv. 

- At internatets andet overordnede 

tema er spørgsmålet: Hvordan 

geares organisationerne bedst mu-

ligt til den decentrale virkelighed, 

og hvordan aktiveres og engage-

res medlemmerne, 

- At der planlægges med en eller 

flere eksterne oplægsholdere, 

- At forretningsudvalget arbejder 

med temaet frem til internatmø-

det. 

 

 

Ad 4. Mødet med LO og DA den 19. 

august 2015 

 

Sammenfatning: 

På sidste møde blev det besluttet: 

- At foreslå LO og DA, at næste 

møde sætter fokus på konkrete 

samarbejdsprojekter mellem sko-

ler/uddannelsesinstitutioner og er-

hvervslivet, 

- At foreslå LO og DA at invitere 

repræsentanter fra Fredensborg 

Kommune til at fortælle om, 

hvordan kommunen har knyttet 

erhvervslivet, kulturlivet og sko-

lerne sammen på en systematisk 

og interessant måde, 

- At foreslå LO og DA at invitere 

repræsentanter fra fx NOVO Nor-

disk til at fortælle om, hvad det 

kræver, hvis der skal etableres et 

systematisk samarbejde mellem 

store virksomheder og gymnasier.  

 

DA og LO har efterfølgende med-

delt, at man kan tilslutte sig det 

Jimmy Harder inviteres til at 

holde et oplæg med udgangs-

punkt i bogen: TR – i skyggen 

af den danske model: Håndbog 

for tillidsrepræsentanter, 

- At sidst på 1.-dagen indledes ar-

bejdet med temaet: Demokratisk 

dannelse i et uddannelsespolitisk 

perspektiv, 

- At der inviteres eksterne op-

lægsholdere,  

- At arbejdet med temaet fortsæt-

ter på mødets 2. dag, 

- At internatmødet afsluttes med 

de vedtægtsbestemte punkter, 

godkendelse af beretning, valg 

etc., 

- at der nedsættes en ad hoc-

arbejdsgruppe bestående af Ing-

rid Stage, Børge Pedersen, Dor-

te Lange og afdelingschef 

Yvonne Monrad fra DLF’s kur-

sus- og kompetenceafdeling til 

at planlægge internatmødet. 
 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet: 

- At mødet gennemføres som af-

talt med LO og DA, 

- At det fastholdes, at der invite-

res repræsentanter fra Fredens-

borg Kommune til at fortælle 

om, hvordan kommunen har 

knyttet erhvervslivet, kulturlivet 

og skolerne sammen på en sy-

stematisk og interessant måde, 

- At der indbydes to repræsentan-

ter fra Bjerringbro gymnasium 

til at fortælle om skolens samar-

bejde med erhvervslivet. Skolen 

har en række spændende samar-

bejdsprojekter med erhverslivet, 

som involverer en række lærere. 
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overordnede tema. Derudover har 

DA meddelt, at det er et problem, 

at der inviteres en virksomhed.  

 

 

Ad 5. Kvalitet i uddannelsessystemet 

og det kommende folketingsvalg 

 

Sammenfatning: 

Forretningsudvalget besluttede på sidste 

møde: 

- At organisationernes kommunika-

tionsmedarbejdere drøfter erfarin-

ger med anvendelse af sociale 

medier, og hvordan man kan un-

derstøtte hinanden i at bringe 

'kvalitet og dannelse i uddannel-

sessystemet' ind i et folketings-

valg, evt. udskrevet i utide, så 

DUS og de enkelte organisationer 

hurtigt kan blive aktive i en valg-

kamp, der også inddrager de digi-

tale medier, 

- At den uddannelsespolitiske ar-

bejdsgruppe udarbejder en pro-

cesplan til, hvordan et vælgermø-

de kan etableres, lige så snart val-

get er udskrevet, 

- At der er 5 temaer på vælgermø-

det, som der udarbejdes skarpe 

spørgsmål til kandidaterne om. 

Temaer kan fx være dannelse, 

test, karakterer, ungdomsuddan-

nelser, grundskole, 

- At forslag til procesplan og ind-

hold til et vælgermøde foreligger i 

begyndelsen af 2015, 

- At vælgermødet benytter ekstern 

mødeleder, 

- At der afsættes 50.000,- kr. til 

vælgermødet til dækning af loka-

leleje, annoncering, drikkevarer 

og ekstern mødeleder m.m., 

- At FU følger hinanden og hinan-

dens organisationer på Twitter, så 

budskaber kan blive spredt hur-

tigt. 

 

Der er den 19. februar 2015 afholdt møde 

med deltagelse af Monika Stabel, Dorte 

Lange, Annette Nordstrøm, DUS’ uddan-

nelsespolitiske arbejdsgruppe og repræ-

sentanter fra organisationernes kommuni-

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet: 

- At valgmødet gennemføres som 

foreslået i notatet fra af organi-

sationernes kommunikations-

medarbejdere og med et indhold 

som foreslået af den uddannel-

sespolitiske arbejdsgruppe. 

- At Christine Antorini, Kristian 

Jensen og Marianne Jelved invi-

teres til at deltage i valgmødet, 

- At mulighederne for at bruge 

Clement Kjærsgaard som ord-

styrer undersøges, 

- At mulighederne for at samar-

bejde med DR om mødet under-

søges, 

- At sekretariatet indkalder orga-

nisationernes kommunikations-

medarbejdere og den uddannel-

sespolitiske arbejdsgruppe til et 

planlægningsmøde. 
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kationsmedarbejdere. 

 

Inden mødet var udsendt oplæg fra orga-

nisationernes kommunikationsrepræsen-

tanter og DUS’ uddannelsespolitiske ar-

bejdsgruppe. 

 

 

Ad 6. Godkendelse af DUS-regnskab 

for 2014 

 

Sammenfatning: 

Med dagsordenen var udsendt DUS-

regnskab for 2014. 

 

 

Ad 7. OK-15 og underviserarbejdet 

efter OK-13 

 

Sammenfatning: 

Punktet blev endnu engang udsat. 

 

 

Ad 8.  Eventuelt 

Intet til referat. 

 

 

 

Referent Jakob Munk Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

DUS-regnskabet for 2014 blev god-

kendt uden bemærkninger. 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

 


