
Beretning for Landsklubben for lærere i Folkeoplysningen 2017-2020  
 
Hermed foreligger Landsklubben for lærere i Folkeoplysningen (landsklubbens) beretning 
for perioden 28. september 2017 – 22. september 2020. 
 
Landsklubben er en underafdeling af Sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og 
daghøjskoler (sektionen). 
 
Landsklubbens bestyrelse består af følgende medlemmer: 
 

- Formand: Birte Jacobsen  
- Næstformand: Ulla Thostrup  
- Kasserer: Dorit Grumsen 
- Anette Inge Garsdal 
- Annet Afsharian (fratrådt i perioden) 

 
Bestyrelsen har i perioden afholdt 4 årlige møder bortset fra i 2020. På grund af 
Coronapandemien har vi måttet aflyse 2 planlagte bestyrelsesmøder, og kommer derfor 
kun til at holde 1 fysisk bestyrelsesmøde, men vi har haft en del mailkorrespondance og 
telefonsamtaler i perioden. 
 
Landsklubbens arbejde for, i samarbejde med Uddannelsesforbundet, at få 
overenskomstdækket folkeoplyserne er desværre fortsat ikke opnået. Det er derfor med 
stort vemod, at vi ser os nødsaget til at stille forslag om at nedlægge landsklubben. 
  
Der er fortsat et stort behov for at sikre anstændige løn- og ansættelsesvilkår for 
folkeoplyserne i form af en overenskomst. Som første skridt bør det sikres, at 
folkeoplyserne får tilkendt en arbejdsmarkedspension, så folkeoplysere kan se frem til en 
værdig alderdom, og i det mindste ikke være ringere stillet end dagpengemodtagere. Det 
bliver nu Uddannelsesforbundet og sektionens opgave at videreføre landsklubbens 
arbejde. 
  
Begrundelsen for, at vi fremsætter forslag om, at nedlægge landsklubben er, at der ikke er 
nogen i den nuværende bestyrelse, som genopstiller på grund af alder. Derfor har vi i 
bestyrelsen lige siden sidste generalforsamling i landsklubben i 2017 gjort os store 
bestræbelser på at tiltrække nye kræfter til bestyrelsen, men det er desværre ikke 
lykkedes. 
  
I Landsklubben har vi arbejdet på at indfri det overordnede mål om at forbedre 
folkeoplysernes daglejerlignende løn- og ansættelsesvilkår, for vi mener at folkeoplysere, 
lige som alle andre lønmodtagere, har ret til pension, tryghed i ansættelsen, fuld løn under 
sygdom, løn under barsel, en tillidsrepræsentant m.m.  
 
Følgende punkter har bl.a. været en del af bestyrelsens arbejde i beretningsperioden:  
 

 Gentagne opfordringer til medlemmerne om at stille op til landsklubbens bestyrelse 
på generalforsamlingen i 2020. 



 Efter anmodning fra landsklubben har vores forbundsformand lovet at anmode om 
en politisk forhandling for at få arbejdsmarkedspension til folkeoplysere i lighed med 
dagpengemodtagere. 

 Kontakt til politikere i forsøget på at få ændret folkeoplysningsloven, så 
Uddannelsesforbundet kan få lov til at forhandle en overenskomst for 
folkeoplyserne. 

 I arbejdet for at organisere flere folkeoplysere i Uddannelsesforbundet har 
bestyrelsen forsøgt at opspore lærerrådsrepræsentanterne i de forskellige 
oplysningsforbund i hele landet, hvilket viste sig at være en meget omfattende 
opgave, og flere steder havde de ikke en lærerrepræsentant.  

 Opdatering af landsklubbens torv på Uddannelsesforbundets hjemmeside. Vi har 
bl.a. fået lagt bekendtgørelsen om løn- og ansættelsesvilkår samt en læs-let 
udgave af bekendtgørelsen og landsklubbens nye folder på hjemmesiden. 

 Orientering til landsklubbens medlemmer om at kunne modtage landsklubbens nye 
folder både elektronisk og som papirudgave til uddeling i forbindelse med 
organisering af nye medlemmer. 

 Invitation til medlemsmøde i forsøget på at få flere medlemmer, som desværre 
måtte aflyses pga. for få tilmeldte. 

 Deltagelse i konference om det prekære arbejde (daglejerlignende ansættelser) og 
samarbejde med andre faglige organisationer om arbejdet for 
overenskomstmæssige rettigheder. 

 Fyraftensmøde på Kofoeds Skole i København med Lærernes A-kasse i et forsøg 
på at afhjælpe nogle af de problemer, som folkeoplysere har pga. daglejerlignende 
ansættelsesvilkår, hvor kontrakterne ophører uden yderligere varsel et par gange 
om året. 

 Orientering til medlemmerne om, at forberedelsen skal være en del af 
sygedagpengene (ganget med 1,6). 

 Kontakt til redaktøren i Uddannelsesbladet for at få sat spot på folkeoplysernes 
dårlige løn- og ansættelsesvilkår.  

 Ajourføring af medlemslisten med bl.a. E-mailadresser for folkeoplyserne, så de kan 
modtage informationer fra Uddannelsesforbundet. Folkeoplysere har nemlig ikke ret 
til en tillidsrepræsentant som kan hjælpe.  

 Bidrag til politikpapiret for vores sektion om folkeoplyserområdet. 

 Forberedelse af generalforsamlingen og forslag til ophævelse af landsklubben. 

 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Birte Jacobsen 
Formand 


