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Faglig Landskonference for LO- og FTF-tillidsvalgte den 5. marts 2016 i 

Silkeborg 
Af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

Der inviteres til landsdækkende konference for tillidsvalgte inden for LO og FTF lørdag den 5. 

marts 2016 i Silkeborg. Konferencen arrangeres af LO Silkeborg-Favrskov og Fagligt Fælles-

skab, som er en paraplyorganisation for LO- og FTF-ansatte ved Silkeborg Kommune. 

 

Konferencen skal diskutere aktuelle problemstillinger med betydning for medlemmernes hver-

dag og arbejdsliv og ikke mindst diskutere, hvordan fagbevægelsen kan handle i fællesskab for 

at opnå forbedringer. 

 

Du kan læse mere om konferencen og tilmelding her. 

 

 

Folketinget holder åbent samråd om opgaveoversigter 

Af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg holder åbent samråd den 9. februar om den lov-

pligtige opgaveoversigt. Baggrunden er bl.a. resultaterne af Uddannelsesforbundets seneste 

TR-undersøgelse. Efter over 1½ år med lov 409 har mange af vores skoler endnu ikke udleve-

ret den lovbestemte opgaveoversigt til lærerne. Derudover finder mange lærere, som har fået 

oversigten, at den er ubrugelig som planlægningsredskab. Da politikerne i Folketinget vedtog 

lov 409, var opgaveoversigten tænkt som lærernes værn mod en for voldsom belastning i 

deres arbejde.  

 

Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan har i sidste uge holdt møder med en ræk-

ke folketingsmedlemmer for at informere om de manglende og mangelfulde opgaveoversigter 

på vores skoler. 

 

Du skal kan mere om samrådet her, og du kan følge samrådet på tv her. 

 

 

Presse 
5. februar 2016: Avisen: Nyt forslag: Lad de unge elever bo på erhvervsskolerne 

4. februar 2016: Horsens Folkeblad: Politikere: Vi vil holde øje med sproget 

4. februar 2016: Nordjyske: Advarer mod arbejde før dansk 

3. februar 2016: Horsens Folkeblad: Sprogformand: Lovligt men næppe lærerigt 
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