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Årsmødet åbnes officielt af forpersonen

4

Forpersonen leder valg af dirigenter
Bestyrelsen indstiller Sana Mahin Doost og Rasmus Kjær Slot.
Begge er valgt uden indsigelser.

Dirigenterne leder valg af referent
Bestyrelsen indstiller Anna Hjortkjær.
Hun er valgt uden indsigelser.

Rettidigt indkaldt
Dirigenterne konstaterer, at årsmødet er rettidigt indkaldt jf. vedtægternes §6 stk. 2, §7
stk. 1, §7 stk. 3 og er dermed beslutningsdygtigt.

1. Forretningsorden
Forretningsorden er indstillet af bestyrelsen.
Forretningsordenen er vedtaget med ændringsforslag 1.1.

1.1. Ændringsforslag til forretningsordenen: Tidsfrist
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Ændring
Bestyrelsen ønsker at ændre fristen for opstilling til tillidsposter fra kl. 12 lørdag til kl. 14
lørdag.
Forslaget er: Vedtaget.
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Stemmetællere
Valgt som stemmetællere er:
Anne-Grethe Boel, Silkeborg, udskiftet d. 1.11 klokken 19.15 med Petur Strømsten, Skive
Mette Hansen, Esbjerg, udskiftet d. 3.11 klokken 10.30 med Andreas Mejlhede,
bestyrelsen
Kathrine Holgersen, Fyn
Thomas Raun Bøg, Nyelandsvej

Redaktionskomitéen
Ditte Lundby Jensen er naturligt valgt medlem som næstforperson. Bestyrelsen indstiller
derudover:
Caroline Holdflod (Nyelandsvej), Simon Lund (Fyn), Anders Laulund (Aalborg) og Niklas
Petersen (Silkeborg).
De indstillede er valgt.

Forpersonens mundtlige beretning for 2019
Forpersonen fremlægger sin mundtlige beretning.

Gæstetalere
Gæstetalere:
● Morten Ryom, 3F
● Anders Bondo Christensen, Formand for Danmarks Lærerforening
● Frederik Enevoldsen, Ungdomskonsulent hos FH

2. Bestyrelsens skriftlige beretning for 2019
Bestyrelsens skriftlige beretning er godkendt.
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3. LL-Klubbernes årsberetning
Alle tilstedeværende klubber fremlægger deres årsberetning mundtligt.

4. Lærerstuderendes Landskreds’ Principprogram

4.1. Ændringsforslag til principprogrammet 1: LL’s formål
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
”Lærerstuderendes Landskreds er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til
formål at varetage medlemmernes undervisningsmæssige, faglige, pædagogiske, politiske,
økonomiske og studiesociale interesser, at virke for læreruddannelsens og folkeskolens
udvikling samt at sikre studerende indflydelse såvel lokalt som på landsplan.”
Ændres til:
”Lærerstuderendes Landskreds er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til
formål at varetage medlemmernes undervisningsmæssige, faglige, pædagogiske, politiske,
økonomiske og studiesociale interesser ved at virke for læreruddannelsens, folkeskolens og
samfundets udvikling samt at sikre studerende indflydelse såvel lokalt som på landsplan.”

Forslaget er: Vedtaget, såfremt det også bliver stillet og vedtaget på næstkommende
årsmøde.

4.1.1. Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 4.1: LL’s formål

Stillet af: Simon Lund (Fyn)
Ændring: Sletning
“Lærerstuderendes Landskreds er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til
formål at varetage medlemmernes undervisningsmæssige, faglige, pædagogiske, politiske,
økonomiske og studiesociale interesser ved at virke for læreruddannelsens, folkeskolens og
samfundets udvikling samt at sikre studerende indflydelse såvel lokalt som på landsplan.”
Ændres til:
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“Lærerstuderendes Landskreds er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til
formål at varetage medlemmernes undervisningsmæssige, faglige, pædagogiske, politiske,
økonomiske og studiesociale interesser ved at virke for læreruddannelsens og folkeskolens
udvikling samt at sikre studerende indflydelse såvel lokalt som på landsplan.”
Forslaget er: Faldet

4.1.2. Ændringsforslag 2 til ændringsforslag 4.1: LL’s formål

Stillet af: Andreas Mejlhede
Ændring: Ændring
“Lærerstuderendes Landskreds er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til
formål at varetage medlemmernes undervisningsmæssige, faglige, pædagogiske, politiske,
økonomiske og studiesociale interesser ved at virke for læreruddannelsens, folkeskolens og
samfundets udvikling samt at sikre studerende indflydelse såvel lokalt som på landsplan.”
Ændres til:
“Lærerstuderendes Landskreds er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til
formål at varetage medlemmernes undervisningsmæssige, faglige, pædagogiske, politiske,
økonomiske og studiesociale interesser ved at virke for læreruddannelsen og folkeskolen i
relation til samfundsudviklingen samt at sikre studerende indflydelse såvel lokalt som på
landsplan.”
Forslaget er: Faldet

5.2. Vedtægtsændring 2 : LL’s formål
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
”Lærerstuderendes Landskreds er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til
formål at varetage medlemmernes undervisningsmæssige, faglige, pædagogiske, politiske,
økonomiske og studiesociale interesser, at virke for læreruddannelsens og folkeskolens
udvikling samt at sikre studerende indflydelse såvel lokalt som på landsplan.”
Ændres til:
”Lærerstuderendes Landskreds er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til

formål at varetage medlemmernes undervisningsmæssige, faglige, pædagogiske, politiske,
økonomiske og studiesociale interesser ved at virke for læreruddannelsens, folkeskolens og
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samfundets udvikling samt at sikre studerende indflydelse såvel lokalt som på landsplan.”

Forslaget er: Faldet.

4.2. Ændringsforslag til principprogrammet 2: Ligeværd og forskelle
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Sletning
”Folkeskolen skal bygge på enhedsskolens demokratiske princip med et tilbud om
helhedsskolen for alle børn uanset evner og social baggrund. Derfor skal folkeskolens
hverdag være præget af ligeværd og respekt for alle forskelle, der skyldes køn og kulturel
baggrund, og der skal gøres aktivt brug af de muligheder, som ligger i kulturmødet.
Således yder folkeskolen et væsentligt bidrag til at indføre den opvoksende generation i
samfundslivets grundstruktur og virkemåder og dermed i folkestyret.”
Ændres til:
”Folkeskolen skal bygge på enhedsskolens demokratiske princip med et tilbud om

helhedsskolen for alle børn. Derfor skal folkeskolens hverdag være præget af ligeværd og
respekt for alle forskelle, og der skal gøres aktivt brug af de muligheder, som ligger i
kulturmødet. Således yder folkeskolen et væsentligt bidrag til at indføre den opvoksende
generation i samfundslivets grundstruktur og virkemåder og dermed i folkestyret.”

Forslaget er: Vedtaget med ændringsforslag 4.2.1, såfremt det også bliver stillet og
vedtaget på næstkommende årsmøde.

4.2.1. Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 4.2: Ligeværd og forskelle

Stillet af: Esbjerg LL-Klub
Ændring: Slettelse
“Folkeskolen skal bygge på enhedsskolens demokratiske princip med et tilbud om
helhedsskolen for alle børn. Derfor skal folkeskolens hverdag være præget af ligeværd og
respekt for alle forskelle, og der skal gøres aktivt brug af de muligheder, som ligger i
kulturmødet. Således yder folkeskolen et væsentligt bidrag til at indføre den opvoksende
generation i samfundslivets grundstruktur og virkemåder og dermed i folkestyret.”
Ændres til:
“Folkeskolen skal bygge på enhedsskolens demokratiske princip med et tilbud om
helhedsskolen for alle børn. Derfor skal folkeskolens hverdag være præget af ligeværd og
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respekt for alle, og der skal gøres aktivt brug af de muligheder, som ligger i kulturmødet.
Således yder folkeskolen et væsentligt bidrag til at indføre den opvoksende generation i
samfundslivets grundstruktur og virkemåder og dermed i folkestyret.”
Forslaget er: Vedtaget.

5. Vedtægter for Lærerstuderendes Landskreds

5.1. Vedtægtsændring 1: Delegeretsystem
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Omskrivning
§ 6, stk. 3: ”0-200 medlemmer giver 3 delegerede
201-300 medlemmer giver 4 delegerede
301-400 medlemmer giver 5 delegerede
401-500 medlemmer giver 6 delegerede
501-600 medlemmer giver 7 delegerede
601-700 medlemmer giver 8 delegerede
701-800 medlemmer giver 9 delegerede
801-900 medlemmer giver 10 delegerede
901-1000 medlemmer giver 11 delegerede
1001-1100 medlemmer giver 12 delegerede
1101-1200 medlemmer giver 13 delegerede
1201-1300 medlemmer giver 14 delegerede
1301-1400 medlemmer giver 15 delegerede
1401-1500 medlemmer giver 16 delegerede
1501-1600 medlemmer giver 17 delegerede
1601-1700 medlemmer giver 18 delegerede
1701-1800 medlemmer giver 19 delegerede
1801-1900 medlemmer giver 20 delegerede
1901-2000 medlemmer giver 21 delegerede”
Ændres til:
”0-50 medlemmer giver 3 delegerede
51-100 medlemmer giver 4 delegerede
101-150 medlemmer giver 5 delegerede
151-200 medlemmer giver 6 delegerede
201-250 medlemmer giver 7 delegerede
301-350 medlemmer giver 8 delegerede
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351-400 medlemmer giver 9 delegerede
451-500 medlemmer giver 10 delegerede
501-550 medlemmer giver 11 delegerede
551-600 medlemmer giver 12 delegerede
601-650 medlemmer giver 13 delegerede
651-700 medlemmer giver 14 delegerede
701-750 medlemmer giver 15 delegerede
751-800 medlemmer giver 16 delegerede
801-850 medlemmer giver 17 delegerede
851-900 medlemmer giver 18 delegerede
901-950 medlemmer giver 19 delegerede
951-1000 medlemmer giver 20 delegerede
1001- 1050 medlemmer giver 21 delegerede
1051-1100 medlemmer giver 22 delegerede
1101-1150 medlemmer giver 23 delegerede”
Forslaget er: Vedtaget med ændringsforslag 5.1.1.

5.1.1. Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 2: Delegeretsystem

Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Rettelse
0 – 50 medlemmer giver 3 delegerede
51 – 100 medlemmer giver 4 delegerede
101 – 150 medlemmer giver 5 delegerede
151 – 200 medlemmer giver 6 delegerede
201 – 250 medlemmer giver 7 delegerede
251 – 300 medlemmer giver 8 delegerede
301 – 350 medlemmer giver 9 delegerede
351 – 400 medlemmer giver 10 delegerede
401 – 450 medlemmer giver 11 delegerede
451 – 500 medlemmer giver 12 delegerede
501 – 550 medlemmer giver 13 delegerede
551 – 600 medlemmer giver 14 delegerede
601 – 650 medlemmer giver 15 delegerede
651 – 700 medlemmer giver 16 delegerede
701 – 750 medlemmer giver 17 delegerede
751 – 800 medlemmer giver 18 delegerede
801 – 850 medlemmer giver 19 delegerede
851 – 900 medlemmer giver 20 delegerede
901 – 950 medlemmer giver 21 delegerede
951 – 1000 medlemmer giver 22 delegerede
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1001 – 1050 medlemmer giver 23 delegerede
1051 – 1100 medlemmer giver 24 delegerede
1101 – 1150 medlemmer giver 25 delegerede
1151 – 2000 medlemmer giver 26 delegerede
Forslaget er: Vedtaget.

5.1.2. Ændringsforslag 2 til ændringsforslag 5.1: Delegeretsystem

Stillet af: Caroline Holdflod
Ændring: Rettelse
0-50 giver 3
51-100 giver 4
101-150 giver 5
Ændres til
0-150 giver 5 delegerede
Forslaget er: Faldet.

5.3. Vedtægtsændring 3 : Årsmødets dagsorden - Valg af to næstforpersoner
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Ændring
§8: ”10. Valg af næstforperson.”
Ændres til:
”10. Valg af 2 næstforpersoner.”
Forslaget er: Vedtaget med ændringsforslag 5.3.1.

5.3.1. Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 3: Valg af to næstforpersoner

Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Ændring
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“10. Valg af 2 næstforpersoner.”
Ændres til:
“10. Valg af næstforperson.
11. Valg af faglig sekretær.”
Forslaget er: Vedtaget.

5.4. Vedtægtsændring 4: Årsmødets dagsorden - Indsatsen
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
§8 “7. Indsatsen”
Forslaget er: Vedtaget.

10.1. Forslag til ændring af Organisatoriske forhold 1: Indsatsen
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
Efter: “På årsmødet kan der desuden til dagsordenens punkter stilles forslag til:
·

Pressemeddelelser, der er udtalelser fra årsmødet, som sendes ud til pressen

umiddelbart efter vedtagelse.
·

Resolutioner, der er politiske udtalelser fra årsmødet, som efter vedtagelse bliver brugt

som et arbejdsredskab i organisationens politiske virke.
·

Vedtagelser, der udtrykker områder, som organisationen som helhed eller enkelte led i

organisationen skal arbejde med i det kommende år.”
Tilføjes:
“·

Indsatsen, der udtrykker ét politisk område, der danner retning for arbejdet i

organisationen som helhed og alle enkelte led i organisation det kommende år.“
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Forslaget er: Vedtaget.

5.5. Vedtægtsændring 5: Årsmødets dagsorden - Økonomisk status
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Rettelse
§8 “8. Revideret budget”
Ændres til:
“8. Økonomisk status”
Forslaget er: Vedtaget.

5.6. Vedtægtsændring 6: Fastsættelse af medlemskontingent
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
Det foreslås, at der efter den nuværende § 3, stk. 3 indsættes et nyt afsnit vedrørende
kontingent.
§ 4 Ud over kontingentet til Danmarks Lærerforening betales et særskilt kontingent til
Lærerstuderende Landskreds.
Stk. 2 Kontingentet fastsættes for perioden 01.04-31.03 på det årlige årsmøde (november
året før) for Lærerstuderendes Landskreds.
Stk. 3 Nyindmeldte medlemmer betaler kontingent fra den 1. i den følgende måned efter
indmeldelsen. Medlemsskabet træder i kraft fra indmeldelsesdatoen, jf. vedtægterne for
Danmarks Lærerforening § 4, stk. 2.
Stk. 4 (nuværende § 2, stk. 4) Restanter behandles efter reglerne i Danmarks
Lærerforenings vedtægter § 5, stk. 2.
Forslaget er: Vedtaget

5.7. Vedtægtsændring 7: Frikøbsperiode
Stillet af: Bestyrelsen
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Ændring: Ændring
§6 stk. 7. “De på årsmødet valgte tiltræder deres tillidshverv fra 1. februar det følgende år.”
Ændres til:
“De på årsmødet valgte, tiltræder deres tillidshverv fra 1. februar det følgende år og
frikøbes pr. 1. januar.”
Forslaget er: Vedtaget.

5.8. Vedtægtsændring 8: Deadlines for årsmødet og tilmeldingsfrist
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Ændring
§ 7. “Stk. 2. Forslag til punkter, som ønskes optaget på dagsordenen for det ordinære
årsmøde, skal være Lærerstuderendes Landskreds’ sekretariat i hænde senest 21 dage før
mødets afholdelse.
Stk. 3. Endelig dagsorden samt beretning, ind-komne forslag og det reviderede regnskab
ud-sendes senest 10 dage før mødets afholdelse.
Årsmødevedtagelser, resolutioner og ændringsforslag til politiske papirer skal være
sekretariatet i hænde senest 14 dage før årsmødet.”
§ 19. Nærværende vedtægter kan kun ændres på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde
og kun såfremt, forslag herom er fremsat senest en måned før mødets afholdelse.”
Ændres til:
“Stk. 2. Vedtægtsændringer, ændringer til dagsorden, årsmødevedtagelser, ændringsforslag
til politiske papirer inklusive vedtægterne, forslag til hovedindsats og klubbernes
årsberetning skal være sekretariatet i hænde senest 21 dage før Årsmødet. Såfremt en
skriftlig motivation til en tillidspost ønskes inkluderet i årsmødematerialet, skal dette
ligeledes være sekretariatet i hænde 21 dage inden årsmødet.
Stk. 3. Endelig dagsorden, beretninger, indkomne forslag, indkomne skriftlige motivationer,
regnskab og budget skal senest udsendes til de årsmødedelegerede 10 dage inden årsmødet.
Stk. 4. Opstilling til tillidsposter; bestyrelsesrepræsentant, daglig ledelse og
kongresdelegation, skal ske inden kl. 12.00 på Årsmødets anden dag.
stk. 5 Tilmelding til årsmødet som delegeret skal ske senest 5 dage før mødets afholdelse.
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§ 19. Nærværende vedtægter kan kun ændres på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde.”
Forslaget er: Vedtaget.

5.9. Vedtægtsændring 9: Deadline for udsendelse af referat
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Ændring
§9, stk 2. “Der føres et skriftligt beslutningsreferat over årsmødet.”
Ændres til:
“Der føres et skriftligt beslutningsreferat over årsmødet, der skal udsendes senest 7 dage
efter Årsmødets afslutning. Referatet udsendes til alle tilmeldte.”
Forslaget er: Vedtaget med ændringsforslag 5.9.1.

5.9.1. Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 5.9: Deadline for udsendelse af referat

Stillet af: Esbjerg LL-klub
Ændring: Tilføjelse
“Der føres et skriftligt beslutningsreferat over årsmødet, der skal udsendes senest 7 dage
efter Årsmødets afslutning. Referatet udsendes til alle tilmeldte.”
Ændres til:
“Der føres et skriftligt beslutningsreferat over årsmødet, der skal udsendes senest 7 dage
efter Årsmødets afslutning. Referatet udsendes til alle tilmeldte. Senest 14 dage efter
årsmødet skal referatet være offentligt tilgængeligt for alle medlemmer.”
Forslaget er: Vedtaget.

5.10. Vedtægtsændring 10: Taleret til gæster
Stillet af: Caroline Holdflod, KP Nyelandsvej
Ændring: Ændring
§6, stk 5. “Ethvert medlem af Lærerstuderendes Landskreds har adgang til årsmø-derne
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uden stemmeret.”

Ændres til:
“Ethvert medlem af Lærerstuderendes Landskreds har adgang til årsmøderne som tilhørere
med taleret, men uden stemmeret. Tilhørere er ikke valgbare, og kan ikke fremsætte forslag
før eller under årsmødet.”
Forslaget er: Vedtaget

5.11. Vedtægtsændring 11: Sidetal og -numre
Stillet af: Caroline Holdflod, KP Nyelandsvej
Ændring: Tilføjelse
§6, stk. 4 “Stemmeberettigede på årsmødet er, ud over de delegerede, medlemmer-ne af
bestyrelsen.”
Ændres til:

”Stemmeberettigede på årsmødet er, ud over de delegerede, medlemmer-ne af bestyrelsen
Alle bilag, der kan stilles ændringsforslag til på årsmødet, skal indeholde sidetal og
linjenumre.”
Forslaget er: Vedtaget.

5.12. Vedtægtsændring 12: Beslutninger truffet ved flertal
Stillet af: Caroline Holdflod, KP Nyelandsvej
Ændring: Tilføjelse
§9, stk. 1 “Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, bortset fra vedtægtsændringer.”
Ændres til:

”Beslutninger træffes ved simpelt absolut flertal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer
(§19)”
Forslaget er: Vedtaget, med ændringsforslag 5.12.2.
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5.12.1. Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 5.12: Beslutninger ved flertal

Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Ændring
”Beslutninger træffes ved simpelt absolut flertal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer
(§19)”
Ændres til:
”Beslutninger træffes ved simpelt relativt flertal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer (§19)”.

Forslaget er: Trukket.

5.12.2. Ændringsforslag 2 til ændringsforslag 5.12: Beslutninger ved flertal

Stillet af: Ditte Lundby Jensen (næstforperson), Caroline Holdflod (Nyelandsvej), Simon
Lund (Fyn), Anders Laulund (Aalborg) og Niklas Petersen (Silkeborg).
Ændring: Ændring
”Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, bortset fra vedtægtsændringer.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.”
Ændres til:
”Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, altså med flere stemmer for end imod,
bortset fra vedtægtsændringer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.”
Forslaget er: Vedtaget.

6. Politikprogram for Lærerstuderendes Landskreds

6.1. Resolution 1: Praktiske forhold i praktikken
Stillet af: Silkeborg LL Klub
Ændring: Tilføjelse
Efter: ”De studerende skal have mulighed for at komme på udveksling og praktikophold i
udlandet, ligesom lærerstuderende fra andre lande, skal have mulighed for at komme på
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udveksling på en dansk læreruddannelse. De internationale studerende skal ses som en
ressource. Professionshøjskolerne og de studerende skal skabe rummet for at der skabes en
større interkulturel forståelse blandt de lærerstuderende.”
Tilføjes “Ydermere skal professionshøjskolen være garant for, at den enkelte studerende
bliver guidet til at få ordnet forholdene i forhold til det praktiske, når man er i udlandet.”
Forslaget er: Vedtaget.

6.2. Resolution 2: Grupper i praktikken
Stillet af: Simon Lund
Ændring: Ændring
“De studerende skal i praktik både i grupper af max 3 studerende og alene.”
Ændres til:
“De studerende skal have en reel mulighed for at være i praktik både i grupper af max 3
studerende og alene.“
Forslaget er: Vedtaget med ændringsforslag 6.2.1.

6.2.1. Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 6.2: Grupper i praktikken

Stillet af: Rasmus Holme
Ændring: Tilføjelse
”Dette er dog med undtagelse af den første praktik, som altid skal foregå i grupper”
Forslaget er: Vedtaget.

6.3. Resolution 3: Observation under praktikken
Stillet af: Simon Lund
Ændring: Tilføjelse
“Alle studerende i hver praktikperiode skal observeres mens de underviser af en underviser
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fra læreruddannelsen, med fokus på didaktik, relationskompetence og klasseledelse.”
Ændres til:
“Alle studerende i hver praktikperiode skal observeres mens de underviser af en af deres
egne undervisere fra læreruddannelsen, med fokus på didaktik, relationskompetence og
klasseledelse.”
Forslaget er: Vedtaget.

6.4. Resolution 4: Praktikmængde
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
“Lærerstuderendes Landskreds mener, at der på læreruddannelsen bør være minimum ét
praktikforløb på hvert studieår.”
Ændres til:
“Lærerstuderendes Landskreds mener, at der på læreruddannelsen bør være ét
praktikforløb pr. studieår, hvoraf praktikkerne på første og andet år skal være af 6
ugers varighed, praktikken på tredje år skal være 20 ugers sammenhængende
varighed og praktikken på fjerde år skal være af 6 ugers varighed.”
Forslaget er: Vedtaget.

6.4.1. Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 6.4: Praktikmængde

Stillet af: Simon Lund
Ændring: Rettelse
Lærerstuderendes Landskreds mener, at der på læreruddannelsen bør være ét praktikforløb
pr. studieår, hvoraf praktikkerne på første og andet år skal være af 6 ugers varighed,
praktikken på tredje år skal være 20 ugers sammenhængende varighed og praktikken på
fjerde år skal være af 6 ugers varighed.
Ændres til:
Lærerstuderendes Landskreds mener, at der skal være 40 ugers praktik over alle 4 år.
Læreruddannelsen bør være ét praktikforløb pr. studieår, hvoraf praktikkerne skal være af
minimum 6 ugers varighed.
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Forslaget er: Trukket.
6.5. Resolution 5: Rettigheder i praktik
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
“De studerende skal i løbet af 6 ugers praktik have ret til fire sygedage + en barnets
sygedag. I tilfælde af flere sygedage, har den studerende krav på 6 ugers erstatningspraktik
på et tidspunkt at der er belejligt for den studerende.”
Forslaget er: Vedtaget med ændringsforslag 6.5.1.

6.5.1. Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 6.5: Rettigheder i praktik

Stillet af: Caroline Holdflod
Ændring: Tilføjelse
“De studerende skal i løbet af 6 ugers praktik have ret til fire sygedage + en barnets
sygedag. I tilfælde af flere sygedage, har den studerende krav på 6 ugers erstatningspraktik
på et tidspunkt at der er belejligt for den studerende.”
Ændres til:
“Den studerende har i løbet af 6 ugers praktik ret til at afholde barnets første sygedag. Ved
sygdom skal den studerende inddrages i en individuel vurdering af om den studerende har
fået et tilstrækkeligt udbytte af praktikken. Ved længere tids sygdom har den studerende
krav på 6 ugers erstatningspraktik. Erstatningspraktikken fastlægges i samarbejde med
den studerende.”
Forslaget er: Vedtaget.
6.6. Resolution 6: Mødepligt
Stillet af: Silkeborg LL-Klub
Ændring: Sletning
“Fastholdelse af lærerstuderende bedst sikres bedst gennem en veltilrettelagt uddannelse og
et godt studiemiljø, ikke med mødepligt.”
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Ændres til:
“Fastholdelse af lærerstuderende bedst sikres bedst gennem en veltilrettelagt uddannelse og
et godt studiemiljø.”
Forslaget er: Faldet.

6.7. Resolution 7: Holdning til mødepligt
Stillet af: Simon Lund og Mikkel Kobberholm
Ændring: Tilføjelse
“[...] Mødepligt på læreruddannelsen ikke må være løsningen på at få de studerende til at
deltage i undervisningen. Undervisningen skal være tilrettelagt på en måde, så det er en
selvfølgelighed, at de studerende deltager i alle aktiviteter. Det bør være en undtagelse, at
de studerende kan bestå eksaminerne, hvis ikke de har deltaget”
Ændres til:
“[...] Mødepligt på læreruddannelsen ikke må være løsningen på at få de studerende til at
deltage i undervisningen. Undervisningen skal være tilrettelagt på en måde, så det er en
selvfølgelighed, at de studerende deltager i alle aktiviteter. Dog kan mødepligten benyttes
på uddannelsens første år som støtte i de studerendes overgang fra elev til studerende.”
Samt:
“Fastholdelse af lærerstuderende bedst sikres bedst gennem en veltilrettelagt uddannelse og et
godt studiemiljø, ikke med mødepligt.”

Ændres til:
“Fastholdelse af lærerstuderende bedst sikres gennem en veltilrettelagt uddannelse og et
godt studiemiljø.
Det bør være en undtagelse, at de studerende kan bestå eksaminerne, hvis ikke de har
deltaget.”
Forslaget er: Faldet.

6.18. Resolution 18: Eksaminerne
Stillet af: Nyelandsvej LL-klub
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Ændring: Ændring
”Det bør være en undtagelse, at de studerende kan bestå eksaminerne, hvis ikke de har
deltaget.
Ændres til
”Det bør være en undtagelse, at de studerende kan bestå eksaminerne, hvis ikke modulets
deltagelseskrav er opfyldt”.
Forslaget er: Faldet.

6.8. Resolution 8: Evaluering af undervisningen
Stillet af: Silkeborgs LL-Klub
Ændring: Tilføjelse
Efter: ”Uddannelsesstederne skal have mulighed for at lave kvalitative modulevalueringer,
hvor det er nødvendigt, for at sikre de studerende faglige niveau.”
Tilføjes: “De studerende skal gennemgå en obligatorisk evaluering efter hvert modul.
Underviserne er derefter forpligtet på, at tage hensyn til resultaterne fra evalueringen.”
Forslaget er: Vedtaget med ændringsforslag 6.8.2.

6.8.1. Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 6.8: Evaluering af undervisningen

Stillet af: Silkeborgs LL-klub
Ændring: Rettelse
“De studerende skal gennemgå en obligatorisk evaluering efter hvert modul. Underviserne
er derefter forpligtet på, at tage hensyn til resultaterne fra evalueringen.”
Ændres til:
"Det skal være obligatorisk at de studerende evaluerer underviserne og undervisningen i
forbindelse med hvert modul. Underviserne er derefter forpligtet til at respondere til
pågældende evaluering og korrigere i passende omfang."
Forslaget er: Faldet.
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6.8.2. Ændringsforslag 2 til ændringsforslag 6.8: Evaluering af undervisningen

Stillet af: Feline Winther Elkjær
Ændring: Rettelse
“De studerende skal gennemgå en obligatorisk evaluering efter hvert modul. Underviserne
er derefter forpligtet på, at tage hensyn til resultaterne fra evalueringen.”
Ændres til:
"Det skal være obligatorisk at de studerende evaluerer undervisningen i forbindelse med
hvert modul. Underviserne er derefter forpligtet til at respondere til pågældende
evaluering og korrigere i passende omfang."
Forslaget er: Vedtaget.
6.9. Resolution 9: Digital dannelse
Stillet af: Mads Tudvad
Ændring: Tilføjelse
“Brugen af IT-udstyr og digitale redskaber i læreruddannelsen skal understøtte de
studerendes faglige udvikling og didaktiske formåen.”
Ændres til:
“Brugen af IT-udstyr og digitale redskaber i læreruddannelsen skal understøtte de
studerendes faglige udvikling og didaktiske formåen. Læreruddannelsen skal ligeledes
forberede de studerende til i fremtiden at udøve deres lærergerning i en skole- og
samfundsvirkelighed, der i høj grad er præget af digitalisering og øvrige
teknologiske strømninger.”
Forslaget er: Vedtaget.
Forslagsstiller ønsker at få ført til referat, at de opfordrer den kommende bestyrelse til at
tage digitalisering op som et centralt emne med henblik på at konkretisere
Lærerstuderendes Landskreds’ politik på området frem mod årsmødet 2020.
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6.10. Resolution 10: Normkritisk didaktik og pædagogik (diskuteres nok sammen
med 6.11)
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
“Vi mener, at normkritik skal være en del af læreruddannelsens didaktiske og pædagogiske
grundlag i både undervisningsfagene og de pædagogiske fag, således at vi, som fremtidens
skolelærere, bliver rustet til at levere normkritisk praksis.”

Forslaget er: Vedtaget.

6.10.1. Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 6.10: Normkritisk didaktik og pædagogik

Stillet af: Anders Laulund
Ændring: Rettelse
”Vi mener, at normkritik skal være en del af læreruddannelsens didaktiske og pædagogiske
grundlag i både undervisningsfagene og de pædagogiske fag, således at vi, som fremtidens
skolelærere, bliver rustet til at levere normkritisk praksis.”
Ændres til:
”Vi mener, at kritisk-konstruktiv didaktik og pædagogik med indhold i form af f.eks.
køn, identitet, miljø og fred skal være en del af læreruddannelsens didaktiske og
pædagogiske grundlag i både undervisningsfagene og de pædagogiske fag, således at vi som
fremtidens skolelærere rustes og ruster eleverne til fremtiden.”
Forslaget er: Faldet.
6.11. Resolution 11: Specialiseringsmodul om seksualundervisning (diskuteres
nok sammen med 6.10)
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
“Vi mener at, det valgfrie kursus "Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab"

skal erstattes med et specialiseringsmodul på 10 ECTS-point som giver kompetencerne til at
undervise i ”familiekundskaber, sundhed og seksualundervisning” i folkeskolen. De tre
indholdsdele af faget skal vægtes ligeligt og modulet skal udbydes på alle læreruddannelser
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hvert år.”

Forslaget er: Vedtaget.

6.12. Resolution 12: Forsørgertillæg
Stillet af: Silkeborgs LL-Klub
Ændring: Tilføjelse
Efter: ”Forsørgere og studerende på barsel, skal tilgodeses på en måde, der gør det muligt
dels at færdiggør uddannelsen samt at betale de øgede udgifter, det medfører at blive
forældre.”
Tilføjes: “Studerende på barsel bør bibeholde deres forsørgertillæg til deres SU uforandret.”
Forslaget er: Vedtaget.

6.13. Resolution 13: Inkluderende studiemiljøer
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
”Alle læreruddannelser skal tage hensyn til den mangfoldighed, der er blandt de studerende
og understøtte et trygt studiemiljø for alle. For at opnå et mangfoldigt og inkluderende
studiemiljø kan man eksempelvis sørge for; at der er kønsneutrale toiletter på alle
campusser, at der er vegansk og vegetarisk mad i alle kantiner hver dag, at der er stillerum
på alle campusser, samt at der bliver stillet de nødvendige hjælpemidler til rådighed for de
studerende med funktionsnedsættelse, der måtte have brug for disse.”
Forslaget er: Vedtaget.

6.14. Resolution 14: Lærerløftet
Stillet af: Mie Nymann Blitskov (KP Nyelandsvej), Kean Riber, (UCN - Hjørring), Caroline
Nørgaard (KP - Nyelandsvej), Mads Tudvad (KP - Nyelandsvej), Victoria Nissen (UCN),
Lina Kofoed Romanini (Bestyrelsesrepræsentant), Britt Sindahl
(Bestyrelsesrepræsentant), Ditte Lundby Jensen (Næstforperson)
Ændring: Tilføjelse
Der skal indføres et lærerløfte med henblik på at fremme lærerprofessionens stolthed og
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anseelse, som lærerstuderende afgiver ved en ceremoni ved endt uddannelse.
Forslaget er: Vedtaget.

6.15. Resolution 15: Primærlitteratur
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
Lærerstuderendes Landskreds mener, at lærerstuderende skal præsenteres for og
undervises i behandling af primærlitteratur, dette skal dog kun ses som et supplement til
sekundærlitteratur.
Forslaget er: Vedtaget.

6.16. Resolution 16: Timetal
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
For at læreruddannelsen er et fuldtidsstudie, mener Lærerstuderendes Landskreds, at
der skal være 21 konfrontationstimer.
Forslaget er: Vedtaget.

6.21. Resolution 21: Minimumstimetal
Stillet af: Caroline Holdflod, KP Nyelandsvej
Ændring: Sletning
”Der skal indføres passende minimumstimetal, der afspejler ECTS-vægtningen for de enkelte
fag og elementer.”
Forslaget er: Vedtaget.

6.17. Resolution 17: Karakterer på læreruddannelsen
Stillet af: Simon Lund
Ændring: Rettelse
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”Hver delprøve skal gives karakter og alle delprøver skal bestås før
kompetencemålsprøven er bestået. Begge vurderinger skal fremgå af eksamensbeviset.”
Ændres til
“Hver delprøve skal vurderes med bestået/ikke bestået med feedback, og alle delprøver
skal bestås før kompetencemålsprøven er bestået. Begge vurderinger skal fremgå af
eksamensbeviset.”
Forslaget er: Vedtaget.

6.19. Resolution 19: Individuelle samtaler
Stillet af: Nyelandsvej LL-klub
Ændring: Tilføjelse
”Lærerstuderendes Landskreds mener, at alle lærerstuderende, inden for de to første
måneder af deres studietid, deltager i en samtale med underviser og studievejleder, som skal
kvalificere og motivere den lærerstuderende fremadrettet. Dette skal ses som et støttende
redskab, til at fokusere de studerende på deres fremadrettede profession.”
Forslaget er: Vedtaget.

6.19.1. Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 19: Individuelle samtaler

Stillet af: Jelling LL-klub
Ændring: Rettelse.
”Lærerstuderendes Landskreds mener, at alle lærerstuderende, inden for de to første
måneder af deres studietid, deltager i en samtale med underviser og studievejleder, som
skal kvalificere og motivere den lærerstuderende fremadrettet. Dette skal ses som et
støttende redskab, til at fokusere de studerende på deres fremadrettede profession.”
Ændres til:
”Lærerstuderendes Landskreds mener, at alle lærerstuderende, inden for de to første
måneder af deres studietid, tilbydes en samtale med underviser eller studievejleder, som
skal kvalificere og motivere den lærerstuderende fremadrettet. Dette skal ses som et
støttende redskab, til at fokusere de studerende på deres fremadrettede profession.”
Forslaget er: Faldet.
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6.19.2. Ændringsforslag 2 til ændringsforslag 6.19: Individuelle samtaler

Stillet af: Maria Ladegaard (Carlsberg) og Ida Krebs (Carlsberg)
Ændring: Rettelse
”At alle lærerstuderende, inden for de to første måneder af deres studietid, deltager i en
samtale med underviser og studievejleder, som skal kvalificere og motivere den
lærerstuderende fremadrettet. Dette skal ses som et støttende redskab, til at fokusere de
studerende på deres fremadrettede profession.”
Ændres til:
”At alle lærerstuderende, forud for første eksamen, tilbydes en samtale med underviser
og studievejleder, som skal kvalificere og motivere den lærerstuderende fremadrettet. Dette
skal ses som et støttende redskab, til at fokusere de studerende på deres fremadrettede
profession.”
Forslaget er: Faldet.
6.20. Resolution 20: Læreruddannelsens kvalitet
Stillet af: Caroline Holdflod, KP Nyelandsvej
Ændring: Ændring
”Samtidig skal læreruddannelsen leve op til politikprogrammets samlede beskrivelse af
kvalitet førend det diskuteres om uddannelsen skal forlænges.”
Ændres til
”Samtidig skal læreruddannelsen leve op til politikprogrammets samlede beskrivelse af
kvalitet førend der kan bakkes op om en eventuel forlængelse af uddannelsen.”
Forslaget er: Vedtaget.

6.22. Resolution 22: Potentiale og timetal
Stillet af: Caroline Holdflod, KP Nyelandsvej
Ændring: Ændring
”Den nuværende uddannelses potentialer skal indfries og dens meget begrænsede timetal
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skal højnes, før man begynder at diskutere om uddannelsen skal forlænges.”
Ændring
“Den nuværende uddannelses potentialer skal indfries og dens meget begrænsede timetal
skal højnes, før man overvejer at bakke op om en eventuel forlængelse af uddannelsen.”
Forslaget er: Vedtaget.

6.23. Resolution 23: Sammenhold på tværs
Stillet af: Nyelandsvej LL-klub
Ændring: Ændring
”Undervisning skal tilrettelægges med faste stamhold for at tilgodese den studerendes
faglige og personlige udvikling, samt fastholdelse.”
Ændring
”Undervisning skal tilrettelægges med faste stamhold for at tilgodese den studerendes
faglige og personlige udvikling, samt fastholdelse.
Studiet skal desuden efterstræbe at der skabes muligheder for sammenhold på tværs
af stamholdene”.
Forslaget er: Vedtaget.

6.24. Resolution 24: Internationale studerende
Stillet af: Nyelandsvej LL-klub
Ændring: Sletning
”De internationale studerendes studieforløb skal tilrettelægges med henblik på, at de
studerende opnår de rette dansksproglige kompetencer undervejs i uddannelsen”
Forslaget er: Faldet.

6.25. Resolution 25: Optagelse på læreruddannelsen
Stillet af: Nyelandsvej LL-klub
Ændring: Tilføjelse
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”Optagelse på Læreruddannelsen bør foregå gennem en optagelsessamtale, som skal foregå
mellem de uddannelsessøgende, en underviser, en studievejleder og studerende på
læreruddannelsen. Vurderingen skal ske på baggrund af en helhedsvurdering bestående af
en skriftlig motiveret ansøgning og samtalen. Alternativt bør optagelse ske på samme vilkår
som andre uddannelser i det koordinerede tilmeldingssystem for videregående
uddannelser.”
Ændring
”Karakterkravet for at blive optaget på læreruddannelsen på kvote 1, bør være på 4.
Optagelsen i kvote 2 bør foregå gennem en optagelsessamtale, som skal foregå mellem de
uddannelsessøgende, en underviser, en studievejleder og studerende på læreruddannelsen”.

Forslaget er: Faldet.

6.25.1. Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 6.25: Optagelse på læreruddannelsen

Stillet af: Maria Ladegaard (Carlsberg)
Ændring: Sletning og rettelse.
”Karakterkravet for at blive optaget på læreruddannelsen på kvote 1, bør være på 4.
Optagelsen i kvote 2 bør foregå gennem en optagelsessamtale, som skal foregå mellem de
uddannelsessøgende, en underviser, en studievejleder og studerende på
læreruddannelsen”.
Ændres til:
”Karakterkravet for at blive optaget på læreruddannelsen på kvote 1, bør være på 7.
Optagelsen i kvote 2 bør foregå gennem en optagelsessamtale, som skal foregå mellem de
uddannelsessøgende, en underviser og en studievejleder”.
Forslaget er: Faldet.
6.26. Resolution 26: Censorsystemet
Stillet af: Nyelandsvej LL-klub
Ændring: Sletning
”Censorsystemet i kraft af deres kontakt med og viden om (…) på forskellige udbud”
Forslaget ønsker at flytte denne tekst til et andet område i politikpapiret.
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Forslaget er: Faldet.

6.27. Resolution 27: Censorsystemet
Stillet af: LL-klub Nyelandsvej
Ændring: Tilføjelse
På side 7, øverst efter: ”(…)inden for specifikke fagområder” tilføjes nyt punkt:
”Censorsystemet i kraft af deres kontakt med og viden om studerendes faglige niveau, er en
vigtig brik i kvalitetssikringen af uddannelser. Censorerne bør opsamle deres viden og
rådgive i forbin-delse med ny lovgivning og gøre opmærksom på uhensigtsmæssige
udviklinger og generelt kom-mentere implementeringen af nye tiltag og implementering af
nationale initiativer på forskellige udbud.”
Forslaget er: Faldet.

6.28. Resolution 28: Anerkendelse af professionsbachelor (begæret trukket)
Stillet af: Nyelandsvej LL-klub
Ændring: Flytning
”Professionsbachelor skal anerkendes som en akademisk grad på linje med en universitær
bachelor (...) har fået tilstrækkelig viden om”
Forslaget ønsker at flytte punktet til afsnittet om professionshøjskoler
Forslaget er: Trukket.

6.29. Resolution 29: Ekstern censur
Stillet af: Nyelandsvej LL-klub
Ændring: Tilføjelse
”Den eksterne censur er en nødvendighed for at sikre en fair og uvilkårlig bedømmelse af de
studerendes eksamenspræstationer, såvel skriftligt som mundtligt. Den eksterne censur skal
forestås af personer, som har viden om og kontakt til læreruddannelsen, og som har
kompetencer inden for de specifikke fagområder.”
Ændres til
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”Alle eksamener skal bedømmes med ekstern censur. Den eksterne censur er en
nødvendighed for at sikre en fair og uvilkårlig bedømmelse af de studerendes
eksamenspræstationer, såvel skriftligt som mundtligt. Den eksterne censur skal forestås af
personer, som har viden om og kontakt til læreruddannelsen, og som har kompetencer
inden for de specifikke fagområder.”
Forslaget er: Vedtaget.

6.30. Resolution 30: Samarbejde og kontrol
Stillet af: Nyelandsvej LL-klub
Ændring: Tilføjelse
”Praktikskoler skal fremsende de studerendes praktikplan, med forventede timetal,
undervisningstimer og observationstimer, som herefter skal godkendes af underviseren på
professionshøjskolen.”
Forslaget er: Vedtaget.

6.31. Resolution 31: Mulighed for at vælge læreruddannelse
Stillet af: Nyelandsvej LL-klub
Ændring: Sletning
”Samtidig skal alle uddannelsessøgende have mulighed for at vælge en læreruddannelse”
Forslaget er: Vedtaget.

6.32. Resolution 32: Studieordning
Stillet af: Caroline Holdflod, KP Nyelandsvej
Ændring: Tilføjelse
”Den studieordning som den studerende optages på, skal være gældende for hele den
studerendes uddannelse.”
Forslaget er: Faldet.
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6.33. Resolution 33: Modtagelse af nye studerende
Stillet af: Nyelandsvej LL-klub
Ændring: Ændring
”Alle nye studerende, herunder studerende optaget på vinteroptag og internationale
uddannelser, skal tages godt imod ved start på læreruddannelsen og inddrages i
uddannelsens studiefaglige og sociale aspekter.”
Ændres til:
”Alle nye studerende, herunder studerende optaget på vinteroptag og internationale
uddannelser, inkluderes på lige fod med de nuværende studerende på uddannelsen.
Alle nyopstartede lærerstuderende har krav på en introtur umiddelbart efter
studiestart.”
Forslaget er: Vedtaget med ændringsforslag 6.33.1

6.33.1. Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 6.33: Modtagelse af nye studerende

Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Rettelse
”Alle nye studerende, herunder studerende optaget på vinteroptag og internationale
uddannelser, inkluderes på lige fod med de nuværende studerende på uddannelsen. Alle
nyopstartede lærerstuderende har krav på en introtur umiddelbart efter studiestart.”
Ændres til:
”Alle nye studerende, herunder studerende optaget på vinteroptag og internationale
uddannelser, inkluderes på lige fod med de nuværende studerende på uddannelsen. Alle
nyopstartede lærerstuderende har krav på 10 dages introforløb umiddelbart efter
studiestart, som et styrket opstartsforløb.
Forslaget er: Vedtaget.
6.34. Resolution 34: Fleksibilitet på læreruddannelsen
Stillet af: Nyelandsvej LL-klub
Ændring: Tilføjelse
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”Det skal være muligt for studerende at få dispensation til at omlægge studieforløbet pga.
særlige forhold som sygdom og eksempelvis blot tage et modul pr. semester.”
Forslaget er: Vedtaget.

6.35. Resolution 35: Folkeskolen er ej for de lærde blot
Stillet af: Caroline Holdflod
Ændring: Tilføjelse
·

Der skal udbydes en erhvervspædagogisk linje på alle læreruddannelser. Efter
UCN’s eksempel ønsker vi en linje, hvor der er et særligt fokus på den praktiske
faglighed, samarbejdet med lokale erhvervsuddanner og hvor der er mulighed for
at afholde dele af praktikken på en erhvervsuddannelse.

·

Undervisningsfaget Håndværk og Design skal styrkes. Maskinsikkerhedskurset skal
være en del af uddannelsen og der skal afsættes flere ressourcer til f.eks. at arbejde
med metal.

·

Elementer i det frivillige kursus ”Uddannelse og job” skal være en del af den
almindelige undervisning. De fleste lærerstuderende har selv gennemført en
gymnasial uddannelse og det er vigtigt at alle har viden om de forskellige
ungdomsuddannelser og de efterfølgende muligheder for videreuddannelse.

Forslaget er: Vedtaget med samtlige ændringsforslag. Bemærk at forslaget er behandlet
sideløbende med pressemeddelelse 6.36.
6.36. Pressemeddelelse: Folkeskolen er ej for de lærde blot (behandles sammen
med resolution 6.35.
Stillet af: Caroline Holdflod
Læreruddannelsen er en politisk kampplads og i løbet af de sidste 5-10 år har vi set
hvordan forskellige strømninger i samfundet har fundet deres vej til læreruddannelsen
som særlige talentlinjer eller profiler. Samtidig giver læreruddannelser over hele landet
muligheder for at supplere grammatik og didaktik med kreative specialiseringer for at
kunne tiltrække de nyklækkede studenter. I København kan du eksempelvis blive “Future
Classroom Teacher” og arbejde med droner og virtual reality. I Nørre Nissum kan du
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specialisere dig i “Filosofi med børn og filosofisk samtaleledelse” og i Roskilde kan du
komme på en international talentlinje.
Fælles for alle læreruddannelser i Danmark, er muligheden for at vælge en særlig
naturvidenskabelig profil. Det er resultatet af en målrettet politisk indsats, som begyndte
med oprettelse af Center for undervisning i natur, teknik og sundhed(NTS-centeret) senere Astra. Den nuværende læreruddannelse i 2013, skabte nye muligheder for talentog specialiseringslinjer og et øget samspil med universiteterne og senest kom den
tidligere regering i 2018 med en stor national naturvidenskabsstrategi. Selvom vi i
Lærerstuderendes Landskreds er kritiske over for at talent- og profillinjer kan skabe A og
B hold på uddannelserne, finder vi det overordnet positivt at styrke samspillet mellem
læreruddannelsen og det omkringliggende samfund.
Den store jungle af specialiseringer og linjer har imidlertid det til fælles, at de kigger mod
universitet, det kreative, det akademiske og det abstrakte. Vi savner et større fokus på,
hvordan vi kan tilrettelægge undervisning til den gruppe af elever, der lige nu er så
skoletrætte efter 9. klasse, at de ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Dem
der føler sig presset til at vælge gymnasiet, fordi de ikke er blevet vejledt ordentlig. Dem
der trives bedre med en hammer i hånden end med hovedet begravet i engelskbøgerne.
Dem, der tror at matematik og fysik kun kan bruges i klasselokalet og ikke i den virkelige
verden.
Ifølge evalueringen af LU13, er det blot en tredjedel af nyuddannede lærere, der føler at
uddannelsen har klædt dem på til at gøre fagenes indhold nærværende og engagerende
for eleverne og til at kunne tilpasse undervisningen efter elevernes forudsætninger og
behov.
Når vi endvidere ved, at vi kommer til at mangle op imod 70.000 murere, tømrere,
elektrikere og andre faglærte frem mod 2025, så har vi som kommende folkeskolelærere
en stor opgave i at vise eleverne værdien i kloge hænder, vække deres interesse for de
praktiske fag og vejlede dem om, at gymnasiet ikke er den eneste vej at gå - heller ikke
hvis man er usikker på hvad man vil arbejde med i fremtiden. Der er uanede muligheder
for at videreuddanne sig efter en erhvervsuddannelse, og med en EUX i ryggen står alle
veje åbne.
Folkeskolen må aldrig blive for de lærde blot. Det kræver dygtige lærere, og derfor har vi
tre forslag til, hvordan vi på læreruddannelsen kan styrke de praktiske undervisningsfag
og den praksisnære undervisning.
Vi mener at:
·

Der skal udbydes en erhvervspædagogisk linje på alle læreruddannelser. Efter UCN’s

eksempel ønsker vi en linje, hvor der er et særligt fokus på den praktiske faglighed,
samarbejdet med lokale erhvervsuddanner og hvor der er mulighed for at afholde dele af
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praktikken på en erhvervsuddannelse.
·

Undervisningsfaget Håndværk og Design skal styrkes. Maskinsikkerhedskurset skal

være en del af uddannelsen og der skal afsættes flere ressourcer til f.eks. at arbejde med
metal.
Elementer i det frivillige kursus ”Uddannelse og job” skal være en del af den almindelige
undervisning. De fleste lærerstuderende har selv gennemført en gymnasial uddannelse og det
er vigtigt at alle har viden om de forskellige ungdomsuddannelser og de efterfølgende
muligheder for videreuddannelse.

Forslaget er: Vedtaget med samtlige ændringsforslag.

6.35.1./6.36.1 Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 6.35, samt pressemeddelelse 6.36:
Folkeskolen er ej for de lærde blot

Stillet af: Caroline Holdflod og Maria Ladegaard
Ændring: Tilføjelse
“Afslutningsvist mener vi også, at det skal være lettere for folk med en erhvervsfaglig
baggrund at starte på en læreruddannelse. Vi foreslår konkret at ændre på adgangskravene
til Billedkunst, Madkundskab og Håndværk og design, så en erhvervsfaglig baggrund også
er adgangsgivende.”
Forslaget er: Vedtaget.

6.35.2./6.36.2 Ændringsforslag 2 til ændringsforslag 6.35, samt pressemeddelelse 6.36:
Folkeskolen er ej for de lærde blot

Stillet af: Caroline Holdflod
Ændring: Rettelse
“Der skal udbydes en erhvervspædagogisk linje på alle læreruddannelser. Efter UCN’s
eksempel ønsker vi en linje, hvor der er et særligt fokus på den praktiske faglighed,
samarbejdet med lokale erhvervsuddannelser og hvor der er mulighed for at afholde dele af
praktikken på en erhvervsuddannelse.”
Ændres til:
“Med inspiration fra UCN’s erhvervspædagogiske linje ønsker vi at læreruddannelsen
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får et øget fokus på den praktiske faglighed, samarbejdet med lokale erhvervsuddannelser
og at der er mulighed for at afholde dele af praktikken på en erhvervsuddannelse.”
Forslaget er: Vedtaget.
6.36.3 Ændringsforslag 3 til ændringsforslag 6.35: Folkeskolen er ej for de lærde blot

Stillet af: Caroline Holdflod
Ændring: Rettelse.
“Når vi endvidere ved, at vi kommer til at mangle op imod 70.000 murere, tømrere,
elektrikere og andre faglærte frem mod 2025, så har vi som kommende folkeskolærere
en stor opgave i at vise eleverne værdien i kloge hænder, vække deres interesse for de
praktiske fag og vejlede dem om, at gymnasiet ikke er den eneste vej at gå - heller ikke hvis
man er usikker på hvad man vil arbejde med i fremtiden.”
Ændres til:
“Vi har som kommende folkeskolelærere en stor opgave i at vise eleverne værdien i kloge
hænder, vække deres interesse for de praktiske fag og vejlede dem om, at gymnasiet ikke er
den eneste vej at gå - heller ikke hvis man er usikker på hvad man vil arbejde med i
fremtiden.”
Forslaget er: Vedtaget.

6.35.4./6.36.4 Ændringsforslag 4 til ændringsforslag 6.35 og 6.36: Folkeskolen er ej for de
lærde blot

Stillet af: Anders Laulund
Ændring:
”Undervisningsfaget Håndværk og Design skal styrkes […]”
Ændres til:
”Undervisningsfaget Håndværk og Design skal ændres til fagene ”sløjd” herunder
metalsløjd og ”håndarbejde”
Forslaget er: Vedtaget.
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9. Indsatsen

9.1. Forslag til indsatsen
Stillet af: Bestyrelsen
Flere, længere og bedre praktikker
Formål
Den bredeste og mest dybtfølte sag hos lærerstuderende er praktikken. Alle
lærerstuderende ønsker sig praktik på alle fire år, de ønsker sig længere praktikperioder,
og de ønsker at kvaliteten i praktikken er højere.
Vores fornemste opgave er at skabe resultater på det område, som er det vigtigste for
alle vores medlemmer; praktikken. Derfor skal vi forpligte os på gennem strategisk
arbejde at skabe den nødvendige politiske forandring både nationalt og lokalt. Det skal vi
gøre ved at finde de beslutningstagere og magtrum, der har indflydelse på vores praktik
og bruge det til at være det talerør, som vi har lovet at være.
Arbejdet i organisationen
Daglig ledelse
·

Understøtte klubberne med henblik på at få politisk mulighedsrum og engagerer

medlemmer til at skabe politisk forandring
· Indgå i tæt samarbejde med beslutningstagere og andre relevante eksterne aktører
for at lave brugbare ændringer i læreruddannelsens bekendtgørelse
·

Lægge pres på beslutningstagere og andre relevante eksterne aktører gennem

den offentlige debat
Bestyrelsen
·
-

Understøtte klubberne i at udarbejde en strategi med henblik på
At afsøge hvad de studerende lokalt mener er en god praktik
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-

At engagere og mobilisere medlemmer for at lægge et pres på lokale
beslutningstagere

-

At afdække relevante samarbejdspartnere og lokale beslutningstagere (f.eks. DLFkredsene, praktikkoordinatorerne, uddannelseslederne, underviserne)

-

At påvirke de relevante lokale beslutningstagere

-

Udarbejde et politisk udspil, der skitserer ændringer i læreruddannelsens
bekendtgørelse som fremmer flere, længere og bedre praktikker.

-

Udarbejde en pressestrategi, som har til formål at styrke både det nationale og
lokale pressearbejde for at fremme praktikdagsordenen.

Klubberne

·

Afdæk hvad de medstuderende mener, er god praktik

·

I samarbejde med bestyrelsesrepræsentanten udarbejdes en lokal forankret strategi

i forlængelse af medlemmernes kriterier for god praktik. Strategien skal indeholdende
følgende elementer:
-

Analyse af, hvad der skal ændres, for at sikre kvalitet i praktikken (f.eks.
partnerskabsaftale, studieordning)

-

Samarbejde med relevante beslutningstagere og samarbejdspartnere (f.eks. DLFkredsene, praktikkoordinatorerne, uddannelseslederne, underviserne.

-

Engagerende elementer, som kan være med til at ligge pres på beslutningstagere
(f.eks. underskriftsindsamling, stormøde, barrikader, bannerdrop el.a.)

Forslaget er: Vedtaget med ændringsforslag 9.1.1.

9.1.1. Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 9.1: Indsatsen

Stillet af: Mads Tudvad
Ændring: Tilføjelse
Tilføjelse af nyt punkt under “Klubberne”
“Så vidt muligt handle på de medstuderendes holdninger og den lokalt forankrede
strategi.”
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Forslaget er: Vedtaget.

10. Organisatoriske Forhold

10.2. Forslag til ændring af organisatoriske forhold 2: Fagbevægelsens
hovedorganisations ungdom
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
Kapitel 9: “Jævnfør Lærerstuderendes Landskreds’ formål arbejder organisationen for at få
indflydelse på alle uddannelsespolitiske forhold, der påvirker læreruddannelsen og
organisationens medlemmer. Indflydelsen søges opnået gennem:
·

deltagelse i ministerielle råd og udvalg med relevans for uddannelserne

·

forhandlinger med repræsentanter for de politiske partier

·

samarbejde med relevante myndigheder og organisationer i ind - og udland

·

samarbejde med den danske elev- og studenterbevægelse”

Tilføjelse
“·

samarbejde med fagbevægelsen, herunder særligt Fagbevægelsens Ungdom”

Forslaget er: Vedtaget.

10.3. Forslag til ændring af organisatoriske forhold 3: FæLLesskaber
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
Tilføjelse af et nyt afsnit efter afsnittet KoLLoni:
FæLLesskaber
Alle medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds har mulighed for at søge om at
41

oprette et fæLLesskab ved at indsende et udfyldt ansøgningsskema til sekretariatet.
Bestyrelsen behandler formularen på førstkommende bestyrelsesmøde.
Ansøgningen skal indeholde:
·

Kontaktperson(ernes) navn(e) og kontaktoplysninger

·

En kort beskrivelse af fæLLesskabet indeholdende fæLLesskabets formål

·

En beskrivelse af fæLLesskabets optagelseskrav

·

En beskrivelse af fæLLesskabets interne kommunikation

·

FæLLesskabets succeskriterier

Betingelser for godkendelse:
·

FæLLesskabet skal have et tydeligt formål

·

FæLLesskabet må ikke have partipolitisk karakter

·
·

FæLLesskabet skal agere i overensstemmelse med LL’s formål samt
vedtagne politik
FæLLesskabet må ikke aktivt modarbejde LL’s vedtagne politik

Økonomiske rammer og retningslinjer
Der følger ingen midler med, når et FæLLesskab bliver godkendt. FæLLesskabet har
mulighed for at ansøge om penge i aktivitetspuljen.
Nedlæggelse af et FæLLesskab
Bestyrelsen kan beslutte at nedlægge et fæLLesskab såfremt dette ikke længere kan
betragtes som aktivt, ikke lever op til sit eget formål eller opfylder ovenstående
betingelser. I det tilfælde bestyrelsen ønsker at gøre dette, skal dette gøres på et
bestyrelsesmøde og fæLLesskabet skal have besked om dette forud for
bestyrelsesmødet, så der er mulighed for at lave et forsvar.
Forslaget er: Vedtaget.

10.4. Forslag til ændring af organisatoriske forhold 4: Klubbernes rolle
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Ændring
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Første ændring til kap 2 side 3
Sætningen ”rekruttere medlemmer til organisationen” ændres til ”tilstræbe at øge
medlemstallet i Lærerstuderendes Landskreds gennem organisering særligt i forbindelse
med studiestart og ved løbende afholdelse af holdrunder”
Anden ændring til kap 2 side 3
Sætningen ”Alle klubber tilstræber at sende et eller flere ikke tillidsvalgte medlemmer til
Lærerstuderendes Landskreds arrangementer.” gøres til et punkt under ”Klubbernes
opgaver er at:” og ændres i den forbindelse til ”tilstræbe at sende et eller flere ikke
tillidsvalgte medlemmer til Lærerstuderendes Landskreds’ arrangementer, samt at gøre
klubbens medlemmer opmærksomme på disse.”
Forslaget er: Vedtaget.

10.5. Forslag til ændring af organisatoriske forhold 5: Honorering ved tillidsposter
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Ændres
“Som medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse modtager Lærerstuderendes
Landskreds’ forperson endvidere de ydelser, der er fastsat af Danmarks Lærerforening,
jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter.”
Ændres til:
“Bestrider man qua sin tillidspost i Lærerstuderendes Landskreds også en eller flere
andre poster, og er disse andre poster honoreret, går honoraret til Lærerstuderendes
Landskreds centralt.”
Forslaget er: Vedtaget.

10.6. Forslag til ændring af organisatoriske forhold 6: Vedrørende ændringsforslag
Stillet af: Caroline Holdflod
Ændring: Ændring
”På årsmødet behandles indkomne forslag til punkterne på dagsordenen, og under
behandlingen kan der stilles alternative forslag til disse (undtaget herfor er
ændringsforslag til vedtægterne).
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Ændres til:
”Der kan under årsmødet stilles ændringsforslag til pressemeddelelser, resolutioner og
årsmødevedtagelser samt ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægter, økonomiske
procedurer, principprogram, politikprogram, organisatoriske forhold samt øvrige politiske
og organisatoriske papirer.”
Forslaget er: Vedtaget.

10.7. Forslag til ændring af organisatoriske forhold 7: Resolutioner
Stillet af: Caroline Holdflod
Ændring: Ændring
”Resolutioner, der er politiske udtalelser fra årsmødet, som efter vedtagelse bliver brugt
som et arbejdsredskab i organisationens politiske virke.”
Ændres til:
”Resolutioner, der er politiske udtalelser fra årsmødet, som efter vedtagelse indgår som en
del af LL’s politikprogram og bliver brugt som et arbejdsredskab i organisationens
politiske virke.”
Forslaget er: Vedtaget.

Tillidsvalg

11.1 Valg af Forperson
Opstillede:
● Rasmus Holme Nielsen
Valgt ved fredsvalg er Rasmus Holme Nielsen. Der blev begæret tillidsvalg og resulatet
var 58 stemmer for, 1 stemme imod og 2 blanke stemmer.

11.2 Valg af Næstforperson
Opstillede:
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● Lina Kofoed Romanini
● Kim Koch Petersen
● Apdil Mert
Jævnfør vedtægterne skal der opnås mindst 50% af stemmerne for at blive valgt til
næstforperson.
Stemmetal:
● Lina Kofoed Romanini - 30 stemmer (49%)
● Kim Koch Petersen - 18 stemmer (29%)
● Apdil Mert - 13 stemmer (21%)
Valghandlingen fortsætter derfor med kampvalg mellem Kim Koch Petersen og Lina
Kofoed Romanini.
Stemmetal:
● Lina Kofoed Romanini - 36 stemmer (59%)
● Kim Koch Petersen - 25 stemmer (41%)
Valgt til næstforperson er: Lina Kofoed Romanini.

11.3 Valg af Faglig sekretær
Opstillede:
● Apdil Mert
● Kim Koch Petersen
● Lina Kofoed Romaini
Lina Kofoed Romanini er valgt til næstforperson og udgår derfor fra valget.
Stemmetal:
● Kim Koch Petersen - 36 stemmer (72%)
● Apdil Mert - 24 stemmer (28%)
Valgt til faglig sekretær er: Kim Koch Petersen
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11.4. Valg af bestyrelsesrepræsentant for UCN
Opstillede:
● Victoria Bragenholt Nissen
● Jacob Skoubjerg Pedersen
Stemmetal:
● Victoria Bragenholt Nissen - 4 stemmer
● Jacob Skoubjerg Pedersen - 4 stemmer
Jævnfør vedtægterne foregår valget ved stemmelighed ved lodtrækning. Valgt blev
således Jacob Skoubjerg Pedersen.

11.2. Valg af bestyrelsesrepræsentanter for VIA
Opstillede:
● Nicklas Hakmann Petersen
● Lise Kruchov Rachlitz
Der blev begæret i tillidsafstemning, i hvilken Nicklas Hakmann Petersen opnåede 7
stemmer på tillid, 1 på mistillid og 1 blank. Lise opnåede 9 stemmer på tillid.
11.3. Valg af bestyrelsesrepræsentant for UCL
Opstillede:
● Simon Lund
● Feline Christensen
Stemmetal
● Simon Lund - 6 stemmer
● Feline Christensen - 4 stemmer.
Simon Lund er valgt med over 50% af stemmerne.

46

11.4. Valg af bestyrelsesrepræsentant for UCSYD
Opstillede:
● Mikkel Kobberholm
Valgt ved fredsvalg er Mikkel Kobberholm.

11.5. Valg af bestyrelsesrepræsentant for ABSALON
Opstillede:
● Lau Heden
Der blev begæret tillidsafstemning, i hvilken Lau opnåede 3 stemmer på tillid.

11.6. Valg af bestyrelsesrepræsentanterer for PHKBH
Opstillede:
● Lærke Schmidt Thomsen
● Lucca Laura Hagen
Der blev begæret tillidsafstemning, i hvilken Lærke opnåede 15 stemmer på tillid og 1
blank stemme og Lucca opnåede 13 stemmer på tillid, 2 stemmer på mistillid og 1 blank
stemme.

12.7. Valg til kongresdelegationen
Opstillede:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mikkel Kobberholm
Kim Koch Petersen
Mie Nymann Blitskov
Caroline Holdflod
Mads Tudvad
Lærke Schmidt Thomsen
Sisse Ørris Nielsen
Søren Villumsen
Lina Kofoed Romaini
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●
●
●
●
●

Lucca Hagen
Sefamie Lagoni
Noor Rasmussen
Apdil Mert
Maria Ladegaard

Valgt som kongresdelegerede
● Apdil Mert, Jelling (606 stemmer)
● Lina Kofoed Romanini, Aarhus (575 stemmer)
● Kim Koch Petersen, Nyelandsvej (572 stemmer)
● Lærke S. Thomsen, Nyelandsvej (571 stemmer)
● Mads Tudvad, Nyelandsvej (505 stemmer)
● Mikkel Kobberholm, Esbjerg (496 stemmer)
● Caroline Holdflod, Nyelandsvej (487 stemmer)
● Mie Nymann Blitskov, Nyelandsvej (445 stemmer)
● Noor Rasmussen, Aarhus (436 stemmer)
● Sisse Ørris Nielsen, Fyn (377 stemmer)
Valg som suppleanter
1. Maria Ladegaard, Carlsberg (368 stemmer)
2. Stefanie Lagoni, Carlsberg (348 stemmer)
3. Lucca Hagen, Carlsberg (327 stemmer)
4. Søren Villumsen, Carlsberg (304 stemmer)

12.8 Valg af Kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant
Opstillede til kritisk revisor:
● Anna Hjortkjær
Opstillede til kritisk revisorsuppleant:
● Didde Knudsen
Valgt til kritisk revisor er Anna Hjortkjær. Valgt til kritisk revisorsuppleant er Didde
Knudsen.
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13. Behandling af yderligere indsendte forslag

13.1. Årsmødevedtagelse 1: Suppleanter til årsmødet
Stillet af: Bestyrelsen
Bestyrelsen skal frem mod næste Årsmøde udarbejde et forslag om et system for valg af
suppleanter for delegerede til Årsmøderne.
Det opfordres at vælge suppleanter tilsvarende antallet af delegerede. Suppleant
systemet har til hensigt, at sikre at klubbernes delegerede stemmer ikke går tabt ved
sygdom eller andet.
Forslaget er: Vedtaget.

13.2. Årsmødevedtagelse 2: Lærerløftet
Stillet af: Mie Nymann Blitskov (KP - Nyelandsvej), Kean Riber, (UCN - Hjørring),
Caroline Nørgaard (KP - Nyelandsvej), Mads Tudvad (KP - Nyelandsvej), Victoria Nissen
(UCN), Lina Kofoed Romanini (VIA - Aarhus), Britt Sindahl (Absalon), Ditte Lundby
Jensen (Næstforperson)
Lærerstuderendes Landskreds ønsker med henblik på at fremme lærerprofessionens
stolthed og anseelse at indføre et lærerløfte, som alle lærerstuderende afgiver ved en
ceremoni ved endt uddannelse.
Lærerløftet skal markere indgangen til lærernes fremtidige virke og tage afsæt i
Danmarks Lærerforenings professionsideal og Folkeskolens Formålsparagraf.
Foreningens daglige ledelse er efter årsmødet ansvarlig for at nedsætte en
arbejdsgruppe, der har ansvaret for at udarbejde lærerløftets endelige form med henblik
på at indføre det hurtigst muligt. Udarbejdelsen skal ske i samarbejde med Danmarks
Lærerforening, Danske Professionshøjskoler og eventuelt andre relevante aktører.
Forslaget er: Vedtaget.

13.3. Årsmødevedtagelse 3: Grøn omstilling
Stillet af: Mie Nymann Blitskov (KP - Nyelandsvej), Maiken Tillgaard (VIA - Aarhus), Lærke
Schmidt Thomsen (KP - Nyelandsvej), Kean Riber (UCN Hjørring), Lina Kofoed Romanini
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(Bestyrelsesrepræsentant), Mads Tudvad (KP - Nyelandsvej), Noor Rasmussen
(Bestyrelsesrepræsentant), Ditte Nielsen (KP - Carlsberg)

Bestyrelsen pålægges frem mod årsmødet i 2020 at udarbejde et forslag om en tilføjelse
til Lærerstuderendes Landskreds’ politikprogram om foreningens holdning til og rolle i
den grønne omstilling. Bestyrelsen skal i arbejdet inddrage Teachers For Future, LLs
medlemmer og eventuelt andre interessenter. Lærerstuderendes Landskreds vil
fremadrettet aktivt arbejde for at være en synlig medspiller i kampen for den grønne
omstilling udadtil såvel som indadtil.
Forslaget er: Vedtaget.

13.3.1. Ændringsforslag 1 til ændringsforslag 13.3: Grøn omstilling

Stillet af: Simon Lund
Ændring: Sletning
“Bestyrelsen pålægges frem mod årsmødet i 2020 at udarbejde et forslag om en tilføjelse
til Lærerstuderendes Landskreds’ politikprogram om foreningens holdning til og rolle i
den grønne omstilling. Bestyrelsen skal i arbejdet inddrage Teachers For Future, LLs
medlemmer og eventuelt andre interessenter. Lærerstuderendes Landskreds vil
fremadrettet aktivt arbejde for at være en synlig medspiller i kampen for den grønne
omstilling udadtil såvel som indadtil.”
Ændres til:
“Bestyrelsen pålægges frem mod årsmødet i 2020 at udarbejde et forslag om en tilføjelse
til Lærerstuderendes Landskreds’ politikprogram om foreningens holdning til og rolle i
den grønne omstilling. Bestyrelsen skal i arbejdet inddrage LLs medlemmer og eventuelt
andre interessenter. Lærerstuderendes Landskreds vil fremadrettet aktivt arbejde for at
være en synlig medspiller i kampen for den grønne omstilling udadtil såvel som indadtil.”
Forslaget er: Faldet.
13.4. Årsmødevedtagelse 4: Sangbog
Stillet af: Nicklas Hakmann
Bestyrelsen skal sikre udarbejdelsen af en sangbog. De kunne gøre dette ved at bede alle
lokalforeninger om at skrive en sang hver.
Forslaget er: Vedtaget.
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13.5. Årsmødevedtagelse 5: Aktivitetsmidler fra DUF
Stillet af: Nicklas Hakmann
Bestyrelsen skal udarbejde en guide for hvordan man søger aktivitetsmidler fra DUF.
Forslaget er: Vedtaget.

13.6. Lærerstuderendes Landskreds strategi for “Den næste
læreruddannelse”
Stiller: Bestyrelsen
Formål
I kølvandet på kommissionsnedsættelsen oplever vi, at der er et politisk momentum for
en ny læreruddannelse. Det er derfor vigtigt, at vi i Lærerstuderendes landskreds ved
dette årsmøde behandler denne strategi med prioriterede krav, for at være med til at
skabe den ideelle læreruddannelse.
Der er mange aktører i spil, som ønsker meget forskellige ting for fremtidens
læreruddannelse, hvorfor det er væsentligt, at vi er tydelige i vores kommunikation af
vores krav, samt at disse krav har den størst mulige opbakning i organisationen.
Derfor behandles strategien på årsmødet, for på den måde at sikre den størst mulige
inddragelse af flest mulige lærerstuderende. Strategien vil dermed være hele
organisationens strategi for “Den næste læreruddannelse”.
Analyse af den politiske situation omkring læreruddannelsen
I foråret 2019 blev der nedsat en kommission, som skulle komme med konkrete forslag
til en ny læreruddannelse. Denne kommission blev nedsat i kølvandet på en grundig
evaluering af den nuværende læreruddannelse, som sidst blev reformeret i 2013.
Kommissionen blev nedsat af en enig forligskreds med ønske fra daværende
uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).
I processen efter evalueringen og i udarbejdelsen af kommissionens formål har mange af
folketingets partier samt Danske professionshøjskoler, Danmarks Lærerforening,
underviserne på læreruddannelsen, forældreorganisationer m.fl. debatteret lystigt hvad
den næste læreruddannelse skal indeholde. Denne debat har vi i lærerstuderendes
Landskreds været en aktiv og markant spiller i.
Siden kommissionen er blevet sammensat har regeringsmagten skiftet og dermed har
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uddannelses- og forskningsministeriet også fået ny minister, Ane Halsboe-Jørgensen (A).
Dette har betydet at kommissionens fremtid er uklar, da den nye minister endnu ikke har
besluttet, hvorvidt kommissionens arbejde skal fortsætte eller ej.
Vores analyse i LL er dog, at vi, kommission eller ej, kan se frem til en reform af
læreruddannelsen, formentligt i løbet af 2020-2021.
Da det er os, der har hverdagen på læreruddannelsen, og os der dermed er den primære
ekspert på læreruddannelsen bør vi som organisation stå stærkt i diskussionen og være
tæt på forhandlingerne omkring den næste læreruddannelse.
Prioriteringsliste over krav.
Denne liste har til formål at skitsere vores krav som organisation til en ny LU.
De ufravigelige krav skal opfyldes for at Lærerstuderendes Landskreds kan bakke op om
en ny LU, opfyldes disse krav ikke vil Lærerstuderendes Landskreds kritisere den nye
LU.
De essentielle krav skal opfyldes for at Lærerstuderendes Landskreds vil rose den nye LU,
opfyldes disse krav ikke vil Lærerstuderendes Landskreds påpege manglen heraf.
De øvrigt væsentlige krav skal opfyldes før vi i Lærerstuderendes Landskreds mener, at have
opnået den ideelle læreruddannelse, opfyldes disse krav ikke vil vi dog ikke offentligt påtale
dette.

Ufravigelige krav:
● Mere praktik end i dag fordelt på alle fire år.
● Læreruddannelsen skal blive på professionshøjskolerne.
● Geninvestering i Læreruddannelsen.
Essentielle krav:
● KLM erstattes med SS og MM.
● Underviserne på LU skal have retskrav på at observere os under praktikken.
● Minimums timetal på 21 timer ugentligt.
● Forsøgsordning med karakterfri læreruddannelse.
● Styrket praksistilknytning.
Øvrige væsentlige krav:
● Kun en praktikeksamen.
● Optagelsessamtaler skal spille en større rolle i optaget.
● Alle praktiklærere skal have gennemført praktiklæreruddannelsen.
● Ny LU må ikke forringe undervisernes arbejdsvilkår.
● Feedbackgaranti på skriftlige opgaver.
● Modulisering der øger progressionen.
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Alle led i organisationen forpligtes på, frem mod LL’s årsmøde 2020 hvor strategien
evalueres, at arbejde i overensstemmelse med denne fælles strategi for “Den næste
læreruddannelse”.
Forslaget er: Vedtaget med samtlige ændringsforslag.

13.6.1. Ændringsforslag 1 til forslag 13.6: Lærerstuderendes Landskreds strategi for “Den
næste læreruddannelse”

Stillet af: LL-klub Nyelandsvej
Ændring: Rettelse.
Forslaget er at rette alle steder i strategien, hvor der står “krav” til “mål”, samt
“ufravigelige krav” til “ultimative mål”.
Lærerstuderendes Landskreds Strategi for "Den næste læreruddannelse"
Formål
I kølvandet på kommissionsnedsættelsen oplever vi, at der er et politisk momentum for
en ny læreruddannelse. Det er derfor vigtigt, at vi i Lærerstuderendes landskreds ved
dette årsmøde behandler denne strategi med prioriterede mål, for at være med til at
skabe den ideelle læreruddannelse.
Der er mange aktører i spil, som ønsker meget forskellige ting for fremtidens
læreruddannelse, hvorfor det er væsentligt, at vi er tydelige i vores kommunikation af
vores mål, samt at disse mål har den størst mulige opbakning i organisationen.
Derfor behandles strategien på årsmødet, for på den måde at sikre den størst mulige
inddragelse af flest mulige lærerstuderende. Strategien vil dermed være hele
organisationens strategi for “Den næste læreruddannelse”.
Analyse af den politiske situation omkring læreruddannelsen
I foråret 2019 blev der nedsat en kommission, som skulle komme med konkrete forslag
til en ny læreruddannelse. Denne kommission blev nedsat i kølvandet på en grundig
evaluering af den nuværende læreruddannelse, som sidst blev reformeret i 2013.
Kommissionen blev nedsat af en enig forligskreds med ønske fra daværende
uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).
I processen efter evalueringen og i udarbejdelsen af kommissionens formål har mange af
folketingets partier samt Danske professionshøjskoler, Danmarks Lærerforening,
underviserne på læreruddannelsen, forældreorganisationer m.fl. debatteret lystigt hvad
den næste læreruddannelse skal indeholde. Denne debat har vi i lærerstuderendes
Landskreds været en aktiv og markant spiller i.
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Siden kommissionen er blevet sammensat har regeringsmagten skiftet og dermed har
uddannelses- og forskningsministeriet også fået ny minister, Ane Halsboe-Jørgensen (A).
Dette har betydet at kommissionens fremtid er uklar, da den nye minister endnu ikke har
besluttet, hvorvidt kommissionens arbejde skal fortsætte eller ej.
Vores analyse i LL er dog, at vi, kommission eller ej, kan se frem til en reform af
læreruddannelsen, formentligt i løbet af 2020-2021.
Da det er os, der har hverdagen på læreruddannelsen, og os der dermed er den primære
ekspert på læreruddannelsen bør vi som organisation stå stærkt i diskussionen og være
tæt på forhandlingerne omkring den næste læreruddannelse.
Prioriteringsliste over Mål
Denne liste har til formål at skitsere vores mål som organisation til en ny LU.
Når den daglige ledelse udtaler sig i pressen eller andre arrangementer skal medlemmer
af Lærerstuderendes Landskreds kunne spejle sig i udtalelsen. Udtalelserne skal afspejle
den fremstillede prioriteringsliste,.
De ultimative mål er de vigtigste prioriteringer for Lærerstuderendes Landskreds.
Såfremt de ikke kommer igennem vil vi tage kraftigt afstand fra den nye LU.
De essentielle mål skal opfyldes for at Lærerstuderendes Landskreds vil se den nye LU
som en succes. Opfyldes disse krav ikke vil Lærerstuderendes Landskreds påpege
manglen heraf.
De øvrigt væsentlige mål skal opfyldes før vi i Lærerstuderendes Landskreds mener, at
have opnået den ideelle læreruddannelse, opfyldes disse krav ikke vil vi dog ikke
offentligt påtale dette.
Ultimative mål:
·
Mere praktik end i dag fordelt på alle fire år.
·
Læreruddannelsen skal blive på professionshøjskolerne.
·
Geninvestering i Læreruddannelsen.
Essentielle mål:
·
KLM erstattes med SS og MM.
·
Underviserne på LU skal have retskrav på at observere os under praktikken.
·
Minimums timetal på 21 timer ugentligt.
·
Forsøgsordning med karakterfri læreruddannelse.
·
Styrket praksistilknytning.
Øvrige væsentlige mål:
·
Kun en praktikeksamen.
·
Optagelsessamtaler skal spille en større rolle i optaget.
·
Alle praktiklærere skal have gennemført praktiklæreruddannelsen.
·
Ny LU må ikke forringe undervisernes arbejdsvilkår.
·
Feedbackgaranti på skriftlige opgaver.
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·

Modulisering der øger progressionen.

Forslaget er: Vedtaget.

13.6.2. Ændringsforslag 2 til forslag 13.6: Lærerstuderendes Landskreds strategi for “Den
næste læreruddannelse”

Stillet af: Mie Blitskov
Ændring: Rettelse.
“Minimums timetal på 21 timer ugentligt” flyttes til ultimative mål.
Forslaget er: Vedtaget.

13.6.3. Ændringsforslag 3 til forslag 13.6: Lærerstuderendes Landskreds strategi for “Den
næste læreruddannelse”

Stillet af: Simon Lund
Ændring: Rettelse.
“Kun en praktikeksamen” flyttes til essentielle mål.
Forslaget er: Vedtaget.

14. Organisationsudviklingsstrategi

Strategien er vedtaget på årsmødet i marts måned 2018 og er ikke til debat. Der kan dog
stilles årsmødevedtagelser til strategien. Dette er ikke gjort.
Mads Tudvad ønsker at få ført til referat, at han opfordrer den nye bestyrelse til at
prioritere at øge organisationsgraden meget seriøst og blandt andet kigge mod SLS.
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15. Økonomiske procedurer

15.1. Forslag til ændring af økonomiske procedurer 1: KoLLoni
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
“Klubberne kan uden beregning sende fire deltagere til koLLonierne. Såfremt de praktiske
forhold tillader det kan klubberne tilmelde mere end de fire deltagere til kr. 407,00 per
deltager.
Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende, og der opkræves betaling for de
tilmeldte.”
Ændres til:
“Såfremt de praktiske forhold tillader det, kan klubberne tilmelde et ubegrænset antal
deltagere til KoLLoni, med et deltagergebyr på kr. 200,00 per deltager.
Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende, og der opkræves betaling for de
tilmeldte.”
Forslaget er: Faldet.

15.2. Forslag til ændring af økonomiske procedurer 2: Aktivitetspuljen
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Ændring
Maksimalt kr. 100.000 – opgøres pr. 30. september evt. overskydende overflyttes til
Lærerstuderendes Landskreds’ egenkapital.
Ændres til:
Aktivitetspuljen udgør kr. 100.000 pr. år– opgøres pr. 31. december. Evt. overskydende
overflyttes til Lærerstuderendes Landskreds’ egenkapital.

Forslaget er: Vedtaget.
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15.5. Forslag til ændring af økonomiske procedurer 5: Pristalsregulering af
deltagerbetaling
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
“Klubbernes tilskud til årsmødet er kr. 4,10 per medlem på uddannelsesstedet. Herudover
betales der kr. 407,00 per delegeret og kr. 814,00 per gæst.”
Ændres til:
“Klubbernes tilskud til årsmødet er kr. 4,10 per medlem på uddannelsesstedet. Herudover
betales der et deltagergebyr på kr. 407,00 per delegeret og kr. 814,00 per gæst.
Deltagergebyret er prisreguleret d. 01.01.2019.”
Samt
“Klubbernes tilskud til Seminariet er kr. 4,10 per medlem på uddannelsesstedet. Herudover
betales der kr. 407,00 per deltager.
Deltagergebyret pristalsreguleres per 1. januar hvert år. Beregningen foretages med
udgangspunkt i den procentvise ændring af forbrugerprisindekset i perioden.”
Ændres til:
“Klubbernes tilskud til Seminariet er kr. 4,10 per medlem på uddannelsesstedet. Herudover
betales der et deltagergebyr på kr. 407,00 per deltager. Deltagergebyret er prisreguleret
d. 01.01.2019.”
Forslaget er: Vedtaget.

15.6. Forslag til ændring af økonomiske procedurer 5: Pristalsregulering
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
“9 – Pristalsregulering
Deltagergebyrer pristalsreguleres per 1. januar hvert år. Beregningen foretages med
udgangspunkt i den procentvise ændring af forbrugerprisindekset i perioden.”
Ændres til
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“9 – Pristalsregulering
Deltagergebyrer pristalsreguleres per 1. januar hvert år. Beregningen foretages med
udgangspunkt i den procentvise ændring af nettoprisindekset i perioden.”
Forslaget er: Vedtaget.

15.3. Forslag til ændring af økonomiske procedurer 3: FæLLesskaber
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Ændring
“Sætningen ”Klubbens/ansøgers navn og adresse” ændres til
”Klubbens/FæLLesskabet/ansøgers navn og adresse””
Forslaget er: Vedtaget.

15.4. Forslag til ændring af økonomiske procedurer 4: Opstartsbeløb
Stillet af: Bestyrelsen
Ændring: Tilføjelse
“Hvis en klub starter op midt i et budgetår, vil klubben få et opstartsbeløb svarende til et års
tilskud, fratrukket det antal måneder der allerede er gået af året.”
Forslaget er: Vedtaget.

16. Regnskab 2017-2018

16.1. Regnskabsfremlæggelse
Regnskabet er godkendt uden bemærkninger fra årsmødet.
Kritisk revisorsuppleant bemærker dog, at der på trods af øget indtægt fra flere
medlemmer ikke er blevet brugt det budgetterede beløb på politiske- og
medlemsaktiviteter og kritiserer dette, da netop politiske- og medlemsaktiviteter
opfattes som en kerne i organisationen.
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17. Økonomisk status

17.1. Fremlæggelse af økonomisk status
Økonomisk status er fremlagt.

18. Budgetforslag 2020

18.1. Fremlæggelse af budgetforslag for 2020
Budgetforslag for 2020 er godkendt med ændringsforslag 18.1.1 og 18.1.2.

18.1.1. Ændringsforslag 1 til budgettet

Stillet af: Simon Lund
Ændring: Rettelse
Forslaget går på at der bliver sat 75000 kroner til en koLLoni og går 25000 yderligere i
minus.
Forslaget er: Vedtaget.

18.1.2. Ændringsforslag 2 til budgettet

Stillet af: Mads Tudvad
Ændring: Rettelse
Forslaget går på at rykke 5.000 kroner fra 2.1 til 4.2.
Forslaget er: Vedtaget.
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19. Eventuelt
Rigtig mange mennesker siger mange forskellige ting om årsmødet.
Det bemærkes for fremtiden, at den gyldne brosten er forsvundet i Aalborg og erstattet af
en pokal med inskriptionen “Årets LL klub”.

20. Talerstolsstatistik
Referent har under årsmødet ført statistik over indlæg fra årsmødets talerstol ved hjælp af
talesedlerne. Der har i år været 372 indlæg fra talerstolen, som er fordelt således:

Tabel 1. Indlæg fordelt på køn og første gang på talerstolen
Mand

Kvinde Person

Første gang

I alt

Indlæg i alt

196

172

4

44

372

Indlæg i %

53

46

1

12

100

Forventede indlæg i %

44

54

2

17

100

Difference i procentpoint

8

-8

-1

-5
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Tabel 2. Indlæg fordelt på professionshøjskole
UCN

VIA

UC Syd

UCL

Absalon PHKB Bestyrelsen

Indlæg i alt

23

31

6

60

7

127

115

Indlæg i %

6

8

2

16

2

34

31

Forventede indlæg i %

13

14

5

17

6

27

16

Difference i procentpoint

-6

-6

-3

-1

-4

7

15
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